
říjen

V říjnu budeme rozhodovat o 
novém složení místních zastupi-
telstev.  

Volby do zastupitelstev obcí se 
konají v pátek 5. října od 14 do 22 
hodin a v sobotu 6. října od 8 do 
14 hodin.

Co všechno potřebujeme vědět, 
aby náš hlas mohl být započítán?

Kdo může volit
Do místního zastupitelstva mohou 

volit občané České republiky, kteří 
mají v příslušné obci trvalé bydliště, 
a alespoň druhý den voleb jim bude 
18 let. 

  
Postup ve volební místnosti
Volič po příchodu do volební míst-

nosti musí prokázat svou totožnost 
a občanství České republiky. To lze 
provést platným občanským průka-
zem nebo cestovním pasem. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a 
státní občanství, nebude moci hlasovat.

Po prokázání totožnosti obdrží 
volič pro obecní volby prázdnou 
úřední obálku s razítkem.

Ve volební místnosti bude na vidi-
telném místě pro obecní i senátní 
volby vyvěšen vzor hlasovacího líst-
ku, prohlášení kandidáta o vzdání 

se kandidatury, nebo zmocněnce 
o odvolání kandidáta, pokud bylo 
doručeno do 48 hodin před zahá-
jením voleb. Při sčítání se k hlasům 
odevzdaným pro takového kandidá-
ta nepřihlíží.

    
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro obecní volby 

se oproti jiným volbám může lišit, 
může být totiž vytištěn oboustranně. 
V záhlaví každého hlasovacího lístku 
je uveden název obce a počet členů 
zastupitelstva, který má být zvolen. 
Na konci textu je razítko příslušného 
obecního úřadu.

Údaj o členství jednotlivých kan-
didátů v politických stranách nebo 
politických hnutích je na hlasova-
cím lístku uveden zkratkou. U stran, 
u kterých byl při registraci vyškrtnut 
kandidát, zůstává na hlasovacím líst-
ku jeho pořadové číslo neobsazené.

V případě poškození nebo ztrá-
ty hlasovacího lístku může volič ve 
volební místnosti požádat okrsko-
vou volební komisi o jiný hlasovací 
lístek.

Jak volit
Po obdržení úřední obálky, případ-

ně hlasovacího lístku, se musí volič 

odebrat do prostoru určeného k 
úpravě hlasovacích lístků.

Tam může v obecních volbách hla-
sovací lístek upravit jedním ze třech 
způsobů:

1. Může označit křížkem ve čtve-
rečku v záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu volební 
stranu. Tak dává hlas kandidátům té-
to strany v pořadí podle hlasovacího 
lístku a v počtu, který má být v obci 
zvolen.

Kdyby ale zakřížkoval dvě nebo 
více stran, bude jeho hlasovací lístek 
neplatný.

2. Nebo může označit v rámečcích 
před jmény kandidátů křížkem toho, 
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli 
volební strany. Volič má tolik hlasů, 
kolik se v dané obci volí zastupite-
lů, může tedy zakřížkovat právě tolik 
kandidátů.

Když zakřížkujete méně kandidátů, 
váš hlas bude stejně platný, ale jeho 
síla bude slabší, protože část svého 
hlasu nevyužije. 

Když naopak zakřížkuje více kan-
didátů, než kolik se volí zastupitelů, 
bude celý hlasovací lístek neplatný.

 (Pokračování na str. 2)

Vážení spoluobčané, 

čtyři roky funkčního období současné-
ho zastupitelstva se nenávratně blíží ke 
konci. Jihlava je opět o pěkný kus dál, a 
za to patří velký dík všem zastupitelům 
i zastupitelkám. 

Jsem přesvědčen, že volili ta nejlep-
ší možná rozhodnutí, zodpovědně a 
s ohledem na další rozvoj města. 

Poděkování patří také pracovníkům 
úřadu, kteří přivedli jednotlivé vize 
zastupitelů k životu. Poděkovat však 
musím i Vám, obyvatelům města, a 
to hlavně za důsledný dozor nad naší 
prací.

Demokracie je sice křehký, ale spra-
vedlivý systém, který všem umožňuje 
vyjádřit se a být vyslechnut. 

Využijte znovu svého práva, vytvořte 
svobodně svůj názor a běžte rozhod-
nout o vlastní budoucnosti. 

Dovolte, abych Vás pozval do přísluš-
ných volebních místností, rozhodnout o 
dalším vývoji města v letošních komu-
nálních volbách.

 Rudolf Chloupek,
 primátor města Jihlavy

Zvolíme další vedení města
MASARYKOVO náměstí se proměnilo v průběhu oslav ve velkou divadelní scénu, kde mohl návštěvník nasát autentickou atmosfé-
ru uplynulých 100 let od vzniku republiky až do současnosti a velkolepě tak oslavit výjimečné výročí. Foto: Lubomír Maštera
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(Dokončení ze str. 1)
3. Kromě toho lze oba předcho-

zí způsoby zkombinovat. Tedy lze 
označit křížkem jednu volební stra-
nu, a také dát křížky před jména kan-
didátů z ostatních stran. Volič tak 
dává hlas jednotlivě označeným kan-
didátům, a z označené volební strany 
pak kandidátům podle pořadí na hla-
sovacím lístku, a pouze tolika kan-
didátům, kolik zbývá do počtu vole-
ných zastupitelů.

Po úpravě vloží volič hlasovací lís-
tek do úřední obálky.

Pokud volič neoznačí na hlaso-

vacím lístku ani volební stranu, ani 
žádného kandidáta, nevloží lístek do 
úřední obálky, přetrhne ho, nebo vlo-
ží do úřední obálky několik hlasova-
cích lístků do téhož zastupitelstva, je 
jeho hlas neplatný.

Možnost zastoupení
Každý volič hlasuje osobně, zastou-

pení není přípustné. S voličem, kte-
rý nemůže sám upravit hlasovací lís-
tek, může být za plentou i jiný volič, 
ne však člen volební komise, a lístek 
za něho upravit a vložit do obálky, 
popřípadě i obálku vložit do volební 
schránky.

Volič hlasuje tak, že obálku s hlaso-
vacím lístkem vloží před volební ko-
misí do volební urny.

    
Hlasování mimo volební míst-

nost
Volič může ze závažných důvodů 

požádat obecní úřad, a ve dnech vo-
leb pak volební komisi, o hlasování 
mimo volební místnost. Komise pak 
k němu vyšle své členy s přenosnou 
volební urnou, úřední obálkou a hla-
sovacími lístky.

V obecních volbách je možné hla-
sovat jen v obci, kde má volič trvalé 
bydliště.  -lm-

Zvolíme další vedení města

Podle statického posudku bude 
stadion schopný provozu ještě v se-
zoně 2019/2020.

Město Jihlava letos investovalo do 
oprav Horáckého zimního stadionu 
přes 4 miliony korun. Mezi velké re-
novace patřila například oprava elek-
troinstalačních obvodů strojovny 
chlazení, opravy hlavních osvětlení 
haly, kabiny mladšího dorostu, a cel-

ková oprava plynové kotelny nebo 
výměna podlahových krytin v hale 
a přístupové chodbě. Nově se také 
na zimním stadionu vyčlenilo místo 
pro diváky na invalidním vozíku, a to 
na tribuně C.

„Proběhla také oprava sociálních za-
řízení v kabině A týmu, oprava svarů 
ocelové konstrukce střechy nebo regu-
látoru plynu a rozvodu plynovodu. Na 

některých místech byly opraveny části 
topení,“ uvedl náměstek primátora 
pro oblast správy realit Radek Popel-
ka.

Město Jihlava má již k dispozici 
také finální statický posudek ocelo-
vé konstrukce střechy. „Do té doby 
chceme udělat generální výměnu celé 
střechy,“ doplnil náměstek Radek Po-
pelka. -tz-

Letošní opravy zimního stadionu 
stály město 4 miliony

Každý obyvatel Jihlavy si dělá 
vlastní obrázek o městě, ve kterém 
žije. Mohou tak vzniknout subjek-
tivní pohledy, na míle vzdálené 
realitě, protože do hodnocení se 
promítá osobnost hodnotícího, 
jeho priority, nálady atd.

Pokud se opravdu chceme do-
zvědět, jaká Jihlava je, dejme slovo 
organizacím, které se hodnocením 
měst v rámci ČR dlouhodobě za-
bývají. Výsledky jsou publikovány, 
a nejlepší získávají ocenění.

A jak je na tom Jihlava?
Výsledky najdete na webu měs-

ta, pod položkou Úspěchy města. 
Otiskujeme stručný přehled, více na 
webu města.

2014 
� Zlatý erb – krajské kolo – 1. místo, 
kategorie web města
� Zlatý erb – krajské kolo – 1. místo, 
kategorie elektronická služba
� Zlatý erb - celostátní kolo – 2. mís-
to, kategorie elektronická služba
� Zlatý erb - celostátní kolo – 3. mís-
to, kategorie web města
� Čestné uznání STAVBA VYSOČI-
NY 2014 

2015
� Zlatý erb – krajské kolo – 1. místo, 
kategorie web města v kraji
� Zlatý erb - celostátní kolo – 3. mís-
to, kategorie web města v ČR
� IT projekt roku 2014 - PUPík - apli-
kace pro připomínkování ÚP

2016
� Stavba roku Kraje Vysočina 2016
� Zlatý erb – krajské kolo – 2. místo, 
kategorie web města

2017
� Zlatý erb - celostátní kolo – 1. mís-
to, kategorie web města
� O křišťálovou popelnici – město, 
které umí nakládat s odpady
� Městská knihovna roku 2017
� Vstup Zdravého města Jihlavy do 
kategorie B MA21
� Město pro byznys, 3. místo v ČR

2018
� Jihlava získala certifikát kvality ISO
� Jihlava získala Odpadového Oska-
ra -lm-

Úspěchy krajského města podle 
hodnocení odborníků

Letos v červnu pracovníci odbo-
ru správy realit zjistili, že Neptuno-
va kašna netěsní. Voda zatékala do 
technologické šachty, a bylo nutné ji 
opravit. Kašna tak musela zůstat přes 
léto bez vody, na začátku září se však 
začala znovu napouštět.

„Odborná firma kašnu během prázd-
nin opravila, v druhé polovině srpna 
však došlo ještě k lokální poruše rozvo-
du vody z technologické šachty, kterou 
bylo navíc nutné opravit,“ uvedl On-
dřej Stránský z městského odboru 
správy realit.

Celková cena za opravy činila více 
než 329 tisíc korun. „Na akci má 
město Jihlava podanou žádost o fi-
nanční prostředky z rezervy programu 
Regenerace městské památkové rezer-
vace,“ doplnil Ondřej Stránský.

Kašny na Masarykově náměstí však 
dlouho napuštěné nezůstanou, měs-
to je, podle počasí, s koncem října a 
začátkem listopadu na zimu vypouští 
a osazuje dřevěným zakrytováním.

 -tz-

Neptunovu kašnu 
město napustilo na 

začátku září

Město Jihlava vypsalo letos v květ-
nu architektonickou soutěž na revi-
talizaci náměstí. Do soutěže se při-
hlásilo celkem 12 projektů. Odborná 
porota v polovině září vybrala vítěz-
ný návrh, který bude předložen radě 
města ke schválení a poté zveřejněn. 

„Doplním, že vítězný návrh umož-
ňuje využít revitalizaci náměstí jak se 
současnou podobou Prioru, tak dává 
stávajícímu vlastníkovi obchodního 
centra možnost, aby se ke zkrášlení ná-
městí také zapojil,“ uvedl na tiskové 
konferenci po zasedání rady města 
náměstek primátora Radek Popelka.

Vyhlášení soutěže předcházel prů-
zkum uživatelských praktik a potřeb, 
a také veřejná plánovací setkání, je-
jichž výstup je součástí soutěžního 
zadání. 

Do soutěže se mohli přihlásit auto-
rizovaní architekti, odměna pro vítě-
ze je 700 tisíc korun, za druhé místo 
400 tisíc a za třetí 200 tisíc korun.

„Cílem je zatraktivnit hlavní jihlav-
ské náměstí pro delší a častější pobyt 
obyvatel i návštěvníků, a to změnou 
organizace dopravy, novou koncep-
cí městské zeleně a mobiliáře, a to vše 
s respektem k historickému vývoji cen-
tra města a jeho pamětihodnostem,“ 
sdělila Tereza Kafková, koordinátor-
ka projektu Revitalizace Masarykova 
náměstí v Jihlavě. -tz-

Revitalizace 
náměstí počítá i se 

stínem stromů

SPORTOVNÍ HALA. Hala Spor-
tovního klubu v Okružní ulici prošla 
rekonstrukcí za bezmála pět milionů 
korun.

Generální opravy se dočkala vodo-
instalace, elektroinstalace, topení, spr-
chy, sociální zařízení a šatny dolního 
patra sportovní haly. 

Mimo to došlo také na rozšíření tě-
locvičny lukostřelby a karate. 

Ředitel klubu Jiří Procházka přivítal 
po rekonstrukci v hale zástupce města 
– primátora Jihlavy Rudolfa Chloup-
ka a jeho náměstky.  

Foto: Lubomír Maštera

Hala SK Jihlava je po rekonstrukci

Víkendová akce
Na nákladovém nádraží v Jihla-

vě městě chystá Diakonie Broumov  
opět akci, kdy budou mít občané 
možnost darovat vše nepotřebné.

Jedná se o jakýkoliv textil, nádobí, 
spotřebiče, hračky, hygienické potře-
by a jiné vybavení do domácnosti.

Tato akce bude probíhat v sobotu 
10. 11. 2018 na nákladovém nádra-
ží Jihlava - město, vzadu u Ferony, od 
9.00 – 17.00 hodin. -lm-
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Město Jihlava se prostřednictvím 
odboru životního prostředí zapojilo 
do kampaně pod názvem NEPETUJ, 
která vznikla v reakci na letní ECO 
song „Léto bez plastů“. 

Cílem kampaně je měnit myšlení lidí 
ve vztahu k zodpovědnosti za odpad, 
který každý z nás produkuje. Ukaž-
te společně s námi, že pít z PET lahví 
není COOL, a že se vše dá dělat i jinak. 

Jestliže ani vám není lhostejné množ-
ství neustále produkovaných PET lah-
ví, přidejte se k nám, a pomozte svým 
chováním ovlivnit ostatní. 

Stačí si na odboru životního pro-
středí vyzvednout samolepku, tu na-
lepit na opakovatelně použitelnou 
láhev, a pak už jen celou kampaň 
propagovat. 

Samolepky budou dostupné od 1. 
10. 2018, v kancelářích č. 169 a 170. 
Více se dozvíte na internetových 
stránkách www.mojeodpadky.cz.  v 
sekci nepetuj. -tz-

Jihlavo, „nepetuj“

Jihlava dlouho a koncepčně pracu-
je v oblasti odpadového hospodář-
ství na zlepšování systému nakládání 
s komunálními odpady. Aby odbor 
životního prostředí jihlavského ma-
gistrátu občanům usnadnil třídění 
odpadů, udělal třídění bezpečnější a 
veřejný prostor kultivovanější, zahr-
nul do koncepce odpadového hos-
podářství budování nových a roz-
šiřování stávajících kontejnerových 
stání. 

V roce 2018 byl záměr vybudovat 
a rozšířit celkem 20 stanovišť. Výbě-
rové řízení na zhotovení kontejne-
rových stání bylo vypsáno dvakrát, 
bohužel se ani jednou nepodařilo 
vybrat zhotovitele, protože o tuto za-
kázku nikdo neprojevil zájem. Z to-
hoto důvodu se výstavba a rozšíření 
kontejnerových stání přesouvá do 
roku 2019. -tz-

Výstavba  
kontejnerových 

stání do roku 2019

Od začátku letošního roku jsme 
vám postupně v Novinách jihlavské 
radnice představili jednotlivé princi-
py bezodpadového přístupu.

Většina lidí nemá představu, jaké 
množství odpadu vyprodukuje za 
týden, za měsíc, za rok.  

Obsah koše nosí do popelnice. 
Odpad z popelnice vyvezou popelá-
ři jednou za 14 dní na skládku kam-
si k Henčovu. Odpad zmizí z domu, 
z popelnice, zmizí nám z očí.  

Už se o něj dál nemusíme starat. 
V klidu si můžeme jít koupit další 
krabici sušenek, další džus v krabici, 
nebo balenou vodu v PET láhvi.  

Odborníci uvádějí, že právě toto 
„mizení odpadu“ způsobuje, že nevi-
díme důsledky svého chování. Dříve 
člověk viděl, jak vše vzniká. Měl stále 

na očích koloběh věcí, od sedláka až 
po kompost. Takže domácnost bez 
odpadu, a bezodpadový přístup k ži-
votu vůbec, není nic nového.  

Naši předci tak žili. V dnešní době 
však přejít na bezodpadovou domác-
nost není vůbec jednoduché. 

Pokud jsme vás alespoň trochu 
nadchli pro tento přístup, vězte, že 
přechod na bezodpadovou domác-
nost nejde provést ze dne na den.  

Nechte si na přechod dostatek 
času. Netlačte na sebe, a netlačte ani 
na ostatní lidi. Uvědomte si, že pro-
cházíte obdobím, kdy své zlozvyky 
měníte na dobrozvyky. 

Nejlepší je osobní příklad. Naku-
pujte jídlo, ne obaly. Podle zaklada-
telky hnutí Zero waste Bey John-
sonové je nakupování volba, kdy 

volíme každým dnem a každou utra-
cenou korunou. 

Každým nákupem podporujeme 
nějaký přístup, a ten je buď udržitel-
ný, nebo neudržitelný. Pokaždé, když 
koupíte obal, hlasujete pro budouc-
nost plnou obalů. 

Naopak když kupujete bez obalu, 
investujete do udržitelné budouc-
nosti bez odpadu. Jaký přístup za-
čnete podporovat právě vy?

Jako inspiraci a podporu pro váš 
bezodpadový přístup k životu pro 
vás chystáme novou sekci na webo-
vých stránkách Jihlavy. 

Tam budeme postupně přidávat 
jednotlivé tipy, triky a rady, jak lze 
tento přístup uplatňovat v praxi. 
Stránky budou spuštěny již brzy. Sle-
dujte www.odpadyjihlavy.cz . -tz-

Domácnost bez odpadu?  
Jihlava bez odpadu? 

ZAMÍTNI � ZREDUKUJ � ZUŽITKUJ � ZRECYKLUJ � ZKOMPOSTUJ � 

Víte, že: 
...v Jihlavě třídíme na každém 
kontejnerovém stání papír, plast a 
nápojové kartony, sklo, bioodpad, 
a na vybraných kontejnerových 
stáních ještě navíc elektroodpad 
a použité baterie, textil a jedlé 
tuky a oleje? Ve třech sběrných 
dvorech můžete odložit i objemný 
odpad, nebezpečný odpad, kovy a 
hliník.  -tz-

Baterie - zdánlivě malé a neškodné, 
zdánlivě zbytečné řešit. Ovšem jen 
obyčejných tužkových baterií typu 
AA se v České republice denně pro-
dá přes 400 000 ks, a to hovoříme o 
nebezpečném odpadu. 

Ekologická závadnost baterií a 
akumulátorů spočívá především v 
obsahu toxických látek (rtuť, nikl, 
kadmium, olovo), které se mohou 
po odložení do směsného komu-
nálního odpadu na skládkách nebo 
ve spalovnách uvolňovat. Tyto látky 
mohou následně znečistit ovzdu-
ší, půdu, spodní a povrchové vody. 
Mají prokazatelně škodlivý vliv na 
organismy rostlin, zvířat a lidí. 

Všechny baterie jsou označeny sym-

bolem přeškrtnuté popelnice. Zave-
dení separovaného sběru baterií a 
akumulátorů významně podporuje 
omezení migrace toxických látek do 
životního prostředí i plýtvání základ-

ními surovinami (zisk kovů). Baterie 
a akumulátory odkládejte na místech 
zpětného odběru, tedy v místech po-
sledního prodeje, v servisních mís-
tech, ve sběrných dvorech a ve veřej-
ných budovách. 

Místa, kde lze baterie odevzdat, jsou 
zřetelně označena nápisem „Místo 
zpětného odběru použitých baterií 
a akumulátorů“. Baterie můžete také 
odevzdat do červených kontejnerů, 
kterých je po Jihlavě umístěno cel-
kem 26.

Při nákupu baterií zvažte možnost 
zakoupení tzv. sekundárních baterií, 
které lze opakovaně nabíjet. Budete 
tak šetřit nejen životní prostředí, ale 
i svou peněženku. -tz-

Nabíjejte – baterie a akumulátory 

Upozorňujeme občany, že 
vzhledem ke zvýšenému výskytu 
černých skládek se odbor život-
ního prostředí rozhodl pro in-
stalaci monitorovacího systému 
do daných lokalit. 

Nejčastěji se skládky objevují u 
kontejnerů na směsný komunální 
odpad, určených pro zahrádkáře 
(U Hřbitova, za Havají, za ČOV a 
za Feronou). 

V přistavených kontejnerech se 
nachází především bioodpad ze za-
hrad, jako je tlející ovoce, listí, trá-
va, nebo celé větve stromů. 

Proč si ale bioodpad nezpracovat 
na zahradě a nevytvořit si tak kom-
post, který lze využít jako kvalitní 
hnojivo? 

V horším případě jsou u kontej-
nerů odkládány i stavební, nebez-
pečné nebo objemné odpady, kovy, 
plasty a další (viz foto). 

Díky monitorovacímu systému již 
bylo dopadeno několik fyzických 
osob, které úmyslně odkládaly od-
pady mimo určená místa a zakláda-

Monitorovací systém na černé skládky 

MĚSTO přitvrzuje v boji proti černým skládkám ve městě. Monitorovací systém 
má pomoci k odhalení těch, kdo černé skládky zakládají a jejich řešení.
 Foto: archiv MMJ

ly tak černé skládky. Přitom stačí, 
aby odpad, který dotyčný má již 
naložený v autě, zavezl do sběrné-
ho dvora či na skládku. Odevzdá-
vání odpadů ve sběrných dvorech 
je pro občany Jihlavy bezplatné.

Vyhněte se proto zbytečné poku-
tě, která podle zákona o odpadech 
může dosahovat až do výše 50.000 
Kč, a odkládejte odpad tam, kam 
patří. MÁ TO SMYSL. -tz-



STRANA 4 Aktuality NJR – ŘÍJEN 2018

Manažerka strategie kultury 
a cestovního ruchu magistrátu 
Mgr. Ivana Jelínková hovoří 
o své práci a směrech, kterými 
se má ubírat oblast kultury 
krajského města.

Lubomír Maštera ז

Představte našim čtenářům ná-
plň funkce kulturní manažerky 
města …

Náplň mé práce je napsaná v do-
kumentu Strategie kultury, volného 
času a cestovního ruchu v Jihlavě 
2017 – 2024. 

Tento plán rozvoje sestavila spo-
lečnost Kvas, o.s., na objednávku 
odboru školství, kultury a tělový-
chovy Magistrátu města Jihlavy, a to 
ve spolupráci s místními kulturními 
aktéry, tedy pořadateli kultury, lidmi 
z kulturních zařízení i s těmi, kteří na 
kulturní akce rádi chodí. Zároveň se 
účastnili i odborníci na oblast volné-
ho času a cestovního ruchu, včetně 
zástupců Vysoké školy polytechnic-
ké Jihlava.

V mém případě nejde o pořádání 
kulturních akcí, ale spíše o uspořádá-
ní podmínek, aby se podobné akce 
lidem lépe a jednodušším způsobem 
organizovaly, aby se veřejnost o chys-
taných událostech včas dozvěděla, a 
aby Jihlava nabízela dobré prostory a 
podmínky pro kulturní, společenské 
a volnočasové vyžití místním, i ná-
vštěvníkům.

Ve strategii je 78 opatření, které by 
měly, když se je podaří během ná-
sledujících let uskutečnit, kulturu a 
příbuzné oblasti ve městě vylepšit, 
povýšit. 

Osobně se mi podle plánu velmi 
dobře pracuje, jen je v něm zahrnu-
to příliš mnoho skvělých projektů, a 
není možné je udělat všechny najed-
nou. Máme ale čas do roku 2024, teď 
jsme teprve na začátku. A když mlu-
vím v množném čísle, musím zmínit, 
že mi s plněním opatření pomáhají 
dvě skvělé ženy, manažerka veřejné-
ho prostoru, architektka Tereza Kaf-
ková a manažerka cestovního ruchu 
Martina Řídká. 

A zároveň musím poděkovat i 
spoustě dalších lidí, kteří třeba i nad 
rámec svých povinností pomáhají 
hledat nejlepší řešení a tlačí realizace 
projektů dopředu.  

Jak vypadá z vašeho pohledu kul-
tura v Jihlavě nyní? 

Mnoho tradičních akcí jsem osob-
ně znala, ještě než jsem přijala místo 
kulturní manažerky. Když se ale nyní 
snažím co nejvíce z dění zažít na 
vlastní kůži, téměř se to nedá zvlád-
nout. 

Osobně si myslím, že kvalitních 
akcí pro různé skupiny lidí je do-
statek. Není třeba vymýšlet mnoho 
nových. Spíš se budu snažit zajistit, 
aby si každá akce dobře našla svého 
návštěvníka, aby se co nejméně stá-
valo, že se ve stejném termínu sejdou 
dva nebo tři kulturní podniky, aby se 
lidé z města i turisté v nabídce kul-

Manažerka kultury magistrátu 
o výhledu kultury do roku 2024

turních, společenských a volnočaso-
vých aktivit dobře vyznali.

Vedle toho je mým cílem proměnit 
i prostředí města. Upravit okolí kul-
turních zařízení, umisťovat umělec-
ká díla přímo do ulic, a nabídnout 
tak lidem kulturní zážitek třeba ces-
tou z práce, nebo ze školy. A protože 
máme v Jihlavě umělecké školy, už 
chystáme konkrétní kroky.

S úpravou města souvisí také revi-
talizace jihlavského náměstí, která je 
součástí zmíněné strategie. Velmi mě 
těší, že se do soutěže přihlásilo tolik 
návrhů, a hlavně jsem velmi zvědavá 
na vítězný návrh, i na nápady ostat-
ních účastníků soutěže. 

Výsledky ještě nebyly zveřejněny, a 
ani já, protože jsem nebyla součástí 
poroty, jsem zatím navrhované úpra-
vy náměstí neviděla. 

Od pořadatelů větších akcí slýchám 
požadavek na sál s dostatečnou kapa-
citou, ve kterém by mohli uspořádat 
důstojná představení pro několik set 
diváků. 

Výstavba takového stánku je ale 
hodně drahá, a ubrala by peníze na 
jiných místech. Možná ale bude sta-
čit spojit se s nějakým dalším pro-
jektem a udělat multifunkční sál. Jak 
často by se v Jihlavě využil, a co dal-
šího by v takovém sále mohlo probí-
hat, to je úkol pro chytré plánování.

Cítím, že kultura má v Jihlavě dob-
ré kořeny, jen je třeba je zalévat a 
pěstovat, aby nám pěkně rostla a 
kvetla. Pokud má někdo pocit, že je 
pro něj kultury málo, může mi to, co 
mu chybí, poslat na email jako pod-
nět. 

Spíš se ale o akcích nedozvědí 
všichni, kdo by je rádi navštívili. A 
správné a účinné nastavení toku in-
formací je také úkolem pro manaže-
ra. V dnešní době mobilů je to jed-

noduché a složité zároveň.  Protože 
cesta přes chytré telefony a různé 
aplikace je snadná, používá ji mno-
ho subjektů, až je podnětů přemíra a 
přestáváme je vnímat. 

Co je příčinou tohoto stavu, a lze 
s tím něco dělat, nebo se jedná o 
obecný trend vývoje společnosti? 

Pochopitelně je stejná situace i v ji-
ných oblastech života. Dnes máme 
přístup k ohromnému balíku infor-
mací, ale je velmi těžké ověřit jejich 
pravdivost. Každý si může říkat, co 
chce, každý si může dokonce i dělat, 
co chce, a právníci pak mezi sebou 
vedou souboje, které nemají nic spo-
lečného se spravedlností a selským 
rozumem.

Kultura má pro mě v tomhle směru 
výhodu. Pořadatelé mezi sebou ne-
musí válčit, nekonkurují si, ale nao-
pak se doplňují a inspirují navzájem.  
To se mi na kultuře líbí, že nesoutěží, 
ale obohacuje.

Vše je o penězích, a těch Jihla-
va – přesto že získává ocenění za 
hospodaření – nemá nazbyt. Na 
co máme?

Peníze naší společnosti mnohé 
umožňují, a zároveň ji silně limitují. 
Je třeba s omezeným rozpočtem po-
čítat při plánování výstavby, rekon-
strukcí, ale i větších kulturních akcí. 

Na co ale máme i bez peněz, je úsměv, 
vlídné slovo a nezištná pomoc druhé-
mu. Ke kulturnímu prostředí ve městě 
podle mě patří i ulice bez odpadků, a 
o to se můžeme postarat každý z nás, a 
není potřeba žádných peněz.

Kultura a zážitky, které zprostřed-
kovává, právě tyhle projevy dobro-
volné starostlivosti o společné pro-
story a o dílo někoho jiného v lidech 
probouzí a posiluje. Věřím, že když 

budou děti od malička vychovávané 
v upraveném, čistém prostředí a bu-
dou si uvědomovat, jak krásné to na 
světě může být, budou vozit z cest 
nápady na zlepšení, tak naše město 
pokvete.

Žijeme v tomto okamžiku v době, 
která je příznivá nadstavbovým hod-
notám. Většina lidí má bez větších 
problémů zajištěnou střechu nad 
hlavou a jídlo, a tak je možné rozví-
jet i hodnoty, jako je umění, krásno 
a kultura. 

Velice si v této souvislosti vážím 
částky 450 tisíc korun, která byla 
schválena na projekt „Jihlava vzdě-
lává kulturou“. V rámci tohoto pro-
jektu se spojily školy a kulturní insti-
tuce a připravily pro žáky a studenty 
zajímavé, netradiční, kulturně vzdě-
lávací projekty, ve kterých si školáci 
najdou různé role, naučí se plánovat, 
nebo informovat o projektu, a získají 
– vedle znalostí učiva – také mnoho 
dovedností pro život. 

To ostatně pochválili i zástupci za-
městnavatelů, kteří vzniklé projekty 
ocenili. Podporu spojení vzdělávání 
a kultury vyjádřil i primátor Jihlavy 
Rudolf Chloupek a náměstkyně Kra-
je Vysočina pro oblast kultury Jana 
Fišerová. Velký ohlas máme také ze 
strany škol.

Při tvorbě strategie a popisování 
podmínek a potřeb kultury v Jihlavě 
se podařilo mnoho lidí nadchnout 
pro další vývoj. Musím prohlásit, že 
právě díky tomu, že vlak už byl roz-
tlačen, se mi teď velmi dobře pracu-
je, lidé z okolí kultury jsou ochotní 
pomoci, podílet se a spolupracovat. 
Jsem za tuto pozici velmi vděčná. 
Zároveň vím, že není v našich silách 
všechny skvělé myšlenky proměnit 
v realitu hned.

Změna kultury – to je běh na 
dlouhou trať. O jakém časovém 
horizontu se bavíme?

Horizont má každý právě tam, kam 
dohlédne. A stále se mění. Snažím se 
každý den soustředěně odvést právě 
tolik práce, kolik je možné, a posou-
vat se po jednotlivých krocích dál. 

Zároveň je nutné říct, že to, že se 
na magistrátu staráme o veřejné pe-
níze, celý proces zpomaluje. Je třeba 
dodržet zákonné postupy při rozho-
dování o investicích, a nemůžeme 
riskovat, jak by si to dovolil třeba ně-
který soukromník. 

Horizont plánu, o jehož naplnění se 
starám, tedy Strategie pro kulturu, vol-
ný čas a cestovní ruch ve městě Jihlava, 
je přesně dán do konce roku 2024. 

Práce na vytváření příjemného 
prostředí ve městě ale vlastně nikdy 
nekončí, a pokud by skončila, začne 
vše chátrat. To už jsme v nedávné 
historii poznali. 

Je neuvěřitelně poučné podívat se 
na filmové dokumenty z osmdesátých 
nebo devadesátých let minulého sto-
letí, zachycující ulice Jihlavy, a srovnat 
třeba jen fasády domů s jejich dnešní 
podobou. Mnohdy máme pocit, že se 
ve městě nic nelepší, ale stačí se vrá-
tit nějakých 25 let zpátky, a porovnat. 
Ten rozdíl je propastný. 

 (Pokračování na str. 32)

Ivana Jelínková, manažerka kultury a cestovního ruchu magistrátu. 
 Foto: archiv MMJ
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INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

37 TV stanic
27 rádiových stanic
videorekordér na 40 hodin
sledování pořadů až 30 hodin zpětně

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

Nabídka platí pro všechny zákazníky M-SOFTu, kteří platí 
za internetovou linku minimálně 250 Kč vč. DPH.

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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Pohotovostní služba zubních lékařů – říjen 2018
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon
6. So MDDr. Křikava Matouš Havlíčkova 34a, tel 774 818 088 
7. Ne MUDr. Břetislav Martinák Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o.

Vrchlického 50, 586 01 Jihlava, 567 331 666
13. So MUDr. Kadlíčková Veronika Za Školou 343/1, 588 12 Dobronín, 567 217 216
14. Ne MUDr. Marková Zdenka 

(Kazdová)
Varhánkova 227, 588 13 Polná, 567 212 106

20. So Stomatologické centrum 
Jihlava

Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100

21. Ne Dr. Kolomiiets Oleg Poliklinika Třešť spol. s r.o., Palackého 1334 589 01 Třešť, 567 210 820
27. So MUDr. Kostková Monika Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 574
28. Ne MDDr. Křikava Libor Husova 1643/26, 586 01 Jihlava, 567 213 032

Pohotovostní služba zubních 
lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

O prázdninách v srpnu 
se v Jihlavě kradlo, sprejovalo, 
a honil se uprchlý klokan. Více 
o činnosti strážníků městské 
policie hovoří zástupce ředitele.

Dopadli zloděje 
V brzkých ranních hodinách při-

jal operační strážník městské poli-
cie oznámení o krádeži cestovního 
kufříku z nemovitosti v ulici Matky 
Boží. 

Na základě vyhodnocení kamero-
vého záznamu strážníci zjistili po-
pis podezřelých osob. O dvě hodiny 
později byly osoby i s cestovním kuf-
říkem spatřeny pomocí kamerového 
systému, umístěného na Masaryko-
vě náměstí, v ulici Komenského. Na 
místo byla ihned vyslána hlídka, kte-
rá oba muže zadržela. O několik dní 
později byl zadržen pachatel trestné-
ho činu v areálu Cityparku Jihlava. 

Na lince tísňového volání bylo přija-
to oznámení o krádeži dvou kusů plat 
s prsteny a dalšími klenoty z prodejny 
zlatnictví. Pachatel se dal i se zbožím 
na útěk směrem ke vstupním dveřím, 
kde byl následně strážníky zadržen. 

Psychicky narušená, a sprejerka
V srpnu byly strážníky zadrženy 

psychicky narušená žena, a sprejerka. 

Ve večerních hodinách přijal operač-
ní strážník městské policie oznámení 
na ženu, která fyzicky napadá starší-
ho muže v ulici Srázná. Na místo byla 
ihned vyslána hlídka, která spatřila 
ženu středního věku, sklánějící se nad 
mužem ležícím na zemi a pokoušejí-
cí se odcizit jeho věci. Strážníci ženu 
pomocí donucovacích prostředků, 
hmatů a chvatů od seniora odtrhli. 

Po prokázání totožnosti zjistili, že 
se jedná o hledanou ženu, léčící se 
v Psychiatrické nemocnici, která se 
nevrátila zpět z povolené vycházky. 

Při kontrolní činnosti strážníci pro-
jížděli ulicí Pražská směrem ke kru-
hovému objezdu na ulici Havlíčkova, 
kde spatřili osobu zhotovující na zdi 
pod železničním viaduktem sprejer-
ské nápisy. Po příjezdu na místo zjis-
tili, že se jedná o mladou ženu, která 
byla pro podezření ze spáchání trest-
ného činu zadržena, a následně pře-
dána k dalšímu řešení.

Odchytili klokana
Operační strážník městské poli-

cie přijal oznámení o zvířeti většího 
vzrůstu, které se nacházelo na chod-
bě obytného domu v ulici Havlíčko-
va 36. Na místo byla vyslána hlídka, 
která na místě určení nalezla kloka-
na. Strážníci zvíře odchytili pomocí 
odchytové sítě a umístili do měst-
ského útulku. Jednalo se o klokana, 
který byl na útěku z jihlavské ZOO, 
kam byl následně předán.

Prevence
Ve spolupráci s policií se strážníci 

podíleli na zajištění veřejného po-
řádku v okolí fotbalového stadionu 
při zápasech FC Vysočina.

V srpnu, stejně jako v minulém 
roce, pokračovali strážníci na cyklos-
tezkách ve vytipovaných lokalitách 
s programem „Bezpečně na cyklos-
tezce“. Uvedené akce, pořádané již 
šestým rokem, se vydařily. S parti-
cipujícími organizacemi navštívili 
cyklostezku u Vodního ráje v Jihla-
vě, kdy na jednom z programů byl 
přítomen Tým silniční bezpečnosti. 
Důvodem bylo zapojení městské po-
licie Jihlava do celorepublikové kam-
paně „Na kole jen s přilbou.“  

Cílem celého preventivního pro-
gramu bylo zvýšit bezpečnost na 
cyklostezkách, zvláště pak v místech, 
kde se mohou pohybovat chodci a 
cyklisté dohromady. 

Městská policie chtěla uvedenou 
akcí reagovat na problémy, se kte-
rými se během své činnosti setkává, 
a na které si občané Jihlavy stěžují. 
Oslovená veřejnost pocházela nejen 
z Jihlavy a jejího okolí, ale také z ji-
ných měst.

Statistika
V srpnu zaznamenala Městská poli-

cie Jihlava celkem 2.452 případů naru-
šení veřejného pořádku nebo porušení 
zákona. Občané se s oznámením či 
žádostí o pomoc obrátili na MP v 520 
případech. Bylo zpracováno 713 pře-
stupků, z nichž 33 se týkalo porušení 
pravidel stanovených vyhláškou o po-
hybu psů na veřejném prostranství, 50 
přestupků bylo spácháno nerespekto-
váním zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejnosti. V rámci kont-
rolní činnosti, zaměřené na požívání 
alkoholu mladistvými osobami a na 
dodržování zákazu kouření, bylo pro-
vedeno 164 kontrol. 

V oblasti udržování pořádku ve měs-
tě strážníci zjistili a příslušným orgá-
nům předali 428 závad, včetně čtyř 
dlouhodobě odstavených vozidel, kte-
rá vykazovala známky vraku. Do útul-
ku pro opuštěná zvířata bylo umístěno 
13 odchycených toulavých psů.

 Zástupce ředitele MP
 Bc. Stanislav Maštera

Uprchlý klokan dlouho v ulicích nepobýval

Město se tentokrát zaměří na 
výměnu svítidel veřejného osvět-
lení v šesti ulicích.

Jihlavu v noci osvětluje přes 
sedm tisíc lamp veřejného osvět-
lení. Město však již od roku 2010 
nahrazuje staré výbojky na lam-
pách veřejného osvětlení moder-
ními a úspornými LED diodami. 
Výměnu žlutých světel za bílé, 
úspornější, tentokrát město pro-
vede v šesti frekventovaných uli-
cích.

„Akce je rozdělena na tři části. V 
první se vymění 70 svítidel v ulicích 
Dvořákova, Hradební a Brněnská. 
V druhé části se město zaměří na 
ulice Březinova a Na Kopci, kde 

na výměnu čeká 33 svítidel. V po-
slední části akce město vymění 79 
kusů svítidel na ulici Romana Ha-
velky,“ přiblížil Zdeněk Dvořák z 
odboru rozvoje města jihlavské-
ho magistrátu.

Jihlava bude mít po výměně, 
která by měla proběhnout nej-
později do 20. listopadu, celkem 
982 úsporných LED svítidel. 
Celý systém veřejného osvětle-
ní by se měl obměnit v průběhu 
dalších 20 let. -tz-

Jihlava bude mít 182 nových LED svítidel

Stanislav Maštera

MĚSTO již od roku 2010 nahra-
zuje staré výbojky na lampách 
veřejného osvětlení moderními a 
úspornými LED diodami. 
 Foto: archiv MMJ

Dopravní podnik města Jihlavy 
na začátku září umístil informač-
ní elektronický panel na zastávku 
Masarykovo náměstí horní. 

„Jedná se o zkušební instalaci, na 
které se bude celý systém testovat, 
například jak funguje komunikace 
mezi vozidly, dispečinkem, a tak 
dále. V žádném případě se nejedná 
o trvalé řešení,“ uvedl ředitel do-
pravního podniku Josef Vilím.

Dopravní podnik umístí na 
celkem 20 zastávkách nové za-
stávkové označníky, ve kterých 
budou naistalovány panely zob-
razující důležité informace pro 
cestující. 

Předpokládaný termín realizace 
je do konce října 2018. -tz-

DP testuje  
chytrou zastávku
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tÝde
Sociál ích 

 

8.–12. 10. 2018 
 dny otevřených dveří 
 pondělí 8. října   10.00–16.00 
Adapta Jihlava – Oblastní charita Jihlava   |  Mahenova 16, 
Jihlava
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava  
– Oblastní charita Jihlava   |  sídliště U Pivovaru, Jihlava
F POINT z.s.   |  Masarykovo náměstí 34, Jihlava
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, 
příspěvková organizace   |  Pod Příkopem 4, Jihlava
Domov pro seniory Jihlava – Lesnov, příspěvková organizace    
|  Pod Rozhlednou 10, Jihlava
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.   |  Sasov 15, Jihlava 

 úterý 9. října   10.00–16.00 
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace    
|  Královský vršek 9, Jihlava 
Erko – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava, 
Klubíčko Jihlava – Oblastní charita Jihlava    
|  Joštova 3, Jihlava 
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jihlava    
|  Karoliny Světlé 11, Jihlava
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.   |  Brněnská 8, Jihlava
Bílý kruh bezpečí, z.s.   |  Žižkova 13, Jihlava
Tyflo ČR, o.p.s.   |  Fritzova 2, Jihlava
DS Stříbrné Terasy o.p.s.   |  Havlíčkova 34b, Jihlava 
Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, 
zapsaný ústav   |  Komenského 36a, Jihlava

 čtvrtek 11. října   10.00–16.00 
Terénní programy SOVY – Oblastní charita Jihlava    
|  Mahenova 16, Jihlava
Klíček Jihlava   |  Komenského 20, Jihlava
Centrum U Větrníku – poradenské a kontaktní centrum  
pro osoby ohrožené závislostí – Oblastní charita Jihlava    
|  U Větrníku 17, Jihlava
Liga vozíčkářů z.ú.   |  Žižkova 89, Jihlava
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. – KRIZOVÉ CENTRUM JIHLAVA   
|  Štefánikovo náměstí 2, Jihlava
Tyfloservis, o.p.s.   |  Benešova 46, Jihlava

 pátek 12. října   10.00–16.00 
Občanská poradna Jihlava, z.s.   |  Žižkova 13, Jihlava
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.    
|  Úprkova 6, Jihlava
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková 
organizace   |  Brtnická 15, Jihlava 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České 
republiky, zapsaný spolek – Oblastní odbočka SONS ČR, z.s. 
v Jihlavě   |  Nad Plovárnou 5, Jihlava

 ocenění zaměstnanců  
 v sociálních službách 
 středa 10. října   od 15.00

Veřejné ocenění zaměstnanců v sociálních službách ve velké  
gotické síni jihlavské radnice   |  moderuje Soňa Votrubová    
|  vystoupí hudební skupina Raraši Základní školy speciální  
a Praktické školy Jihlava a pěvecký sbor Grappolo Telč

Statutární město Jihlava Vás zve na 4. ročník akce

Jsme u Vás 
  v pravou
     chvíli!

Rádi byste realizovali projekt na podporu aktivit zvyšu-
jících pracovní uplatnění rodičů pečujících o malé děti, či 
vracejících se zpět do zaměstnání? Nebo připravujete pro-
jekt na zvýšení zaměstnanosti osob zdravotně postižených? 

Nyní máte příležitost, jak vašemu projektu získat � nanční 
podporu! 

Město Jihlava vyhlásilo dne 17. 9. 2018 výzvu na podporu 
zaměstnanosti osob pečujících o malé děti, osob vracejících 
se zpět na trh práce po mateřské či rodičovské dovolené, a 
osob se zdravotním postižením. Celkem je v této výzvě k 
dispozici 17 mil. Kč z prostředků Evropského sociálního 
fondu.

Jaké aktivity je možné realizovat?
Podpořeny budou zejména různé poradenské a informač-

ní činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, bilanční a 
pracovní diagnostika, motivační aktivity, rekvali� kace, roz-
voj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na 
trhu práce, aktivity k získání pracovních návyků a zkušenos-
tí, zprostředkování zaměstnání, umístění na uvolněná pra-
covní místa a vytváření nových pracovních míst apod.

Kdo může projekt realizovat? 
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou obce a jimi zřizo-

vané organizace, dobrovolné svazky obcí a vzdělávací a po-
radenské instituce (nestátní neziskové organizace, spolky, 
obecně prospěšné společnosti, aj.).

Jak je možné dotaci získat? 
V termínu od 24. 9. 2018 do 16. 11. 2018 je nutné předlo-

žit projektový záměr do výzvy „Zřízení a provoz aktivit na 
přímou podporu zaměstnanosti znevýhodněných, zejmé-
na osob se zdravotním postižením II.“, která byla vyhlášena 
městem Jihlava v rámci realizace integrované strategie In-
tegrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace 
(IPRÚ JSA). 

Pokud projektový záměr splní veškeré podmínky této vý-
zvy, bude možné následně předložit žádost o dotaci projek-
tu do výzvy č. 46 Operačního programu Zaměstnanost.

Více informací o integrované strategii IPRÚ JSA a pří-
slušné výzvě je k dispozici na tomto odkazu: h� ps://www.
jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-uzemi/ms-103670/
p1=103670.  -tz- 

Dotace na podporu 
zaměstnanosti rodičů 
či osob s postižením

V době, kdy probíhá tvorba 
rozpočtu na rok 2019, jsme se 
zeptali náměstka primátora 
Ing. Výborného, zda město 
Jihlava počítá i v následujícím 
roce s � nanční podporou ne-
státních neziskových organi-
zací?

Podpora nestátních neziskových 
organizací, působících v sociální ob-
lasti, bude pokračovat ze strany měs-
ta Jihlava i v roce 2019. 

Tato forma podpory se v minulých 
letech osvědčila. Napomáhá rozvíjet 
spolupráci města s těmito organiza-
cemi při zajišťování pomoci obča-
nům, kteří se ocitli v tíživé sociální 
nebo životní situaci.

Dochází k nějakým změnám 
v systému přidělování � nančních 
prostředků nestátním neziskovým 
organizacím?

I nadále bude � nanční dotace v so-
ciální oblasti projednávat Komise 
pro neziskovou a sociální oblast. Od 
ledna 2019 však bude postupovat 

podle nového Dotačního programu 
města Jihlavy na podporu a rozvoj 
neziskového sektoru v sociální ob-
lasti, o jehož vzniku jsem na tomto 
místě již hovořil. 

Doporučení komise budou jako do-
posud předkládána Radě města Jihla-
vy nebo Zastupitelstvu města Jihlavy, 
dle výše požadavku, ke schválení.  

Jaký objem � nančních prostřed-
ků na podporu sociální oblasti 
bude v roce 2019 k dispozici? 

V roce 2018 bylo na podporu so-
ciální oblasti rozděleno 36.557.660 
Kč.  

V roce 2019 Jihlava počítá s vyčle-
něním obdobné částky, ale v sou-
časné době nejsem schopen tento 
objem � nančních prostředků garan-
tovat, protože schválení rozpočtu 
bude probíhat až v prosinci 2018.

Kromě podpory nestátních ne-
ziskových organizací, působících 
v sociální oblasti, je Jihlava zřizo-
vatelem tří příspěvkových organi-
zací, které poskytují sociální služ-
by. Bude tomu tak i do budoucna? 

Ano, i nadále zůstává Jihlava zřizo-
vatelem Domova pro seniory Jihlava 
- Lesnov, Integrovaného centra soci-
álních služeb Jihlava a Denního a tý-
denního stacionáře Jihlava. 

To znamená, že nedojde k uvažo-
vané změně zřizovatele u organi-
zace Denní a týdenní stacionář?

Denní a týdenní stacionář Jihlava 
poskytuje sociální služby klientům 
z celé Vysočiny, a proto vešlo město 
Jihlava do jednání s Krajem Vysoči-
na o převodu zřizovatelské působ-
nosti ze statutárního města Jihlavy 
na Kraj Vysočina. 

Vzhledem k tomu, že se z objektiv-
ních příčin nepodaří do konce roku 
2018 nalézt řešení všech projedná-
vaných otázek, spojených s možným 
převzetím organizace Krajem Vyso-
čina, zůstává město Jihlava i nadále 
jejím zřizovatelem, přičemž v rámci 
dotačního řízení na základní čin-
nosti služby „týdenní stacionář“ zo-
hlední Kraj Vysočina skutečnost, že 
statutární město Jihlava nese, jako 
jediné město v kraji, zátěž provozo-
vání týdenního stacionáře. 

Pokud naši občané mají zájem se 
blíže seznámit se službami, které 
poskytují příspěvkové organizace 
zřizované městem, a další městem 
podporované nestátní neziskové or-
ganizace působící v sociální oblasti 
na území Jihlavy, budou k tomu mít 
ideální příležitost v období od 8. říj-
na do 12. října 2018. 

V tomto období Jihlava organizuje 
Týden sociálních služeb, o kterém 
jsem na tomto místě již hovořil, a na 
který chci tímto všechny znovu po-
zvat. -tz-

Sociální oblast v roce 2019 

Začíná Festival 
dokumentárních 

fi lmů
25. 10. – 30. 10.
22. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 

DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 
JI.HLAVA

Místa konání: Jihlava: DKO, Kino 
Dukla, DIOD, Horácké divadlo, 
Dělnický dům, Oblastní galerie Vy-
sočiny a další + Třešť: Kino Máj.  -tz-
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Volkswagen 
Transporter – již 68 let.

Vždy 
na vrcholu.na vrcholu.
Moje cesta.

Ilustrativní obrázek modelu s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 modelu Transporter Kombi: 5,7–9,5 l/100 km, 
149–216 g/km. Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřicího cyklu NEDC platného v době uveřejnění této inzerce. 
Od 1. 9. 2018 jsou platné nové hodnoty dle měřicího cyklu WLTP, které se od hodnot NEDC liší. O aktuálních hodnotách emisí CO2 a spotřeby 
paliva dle WLTP se informujte u svého prodejce Volkswagen Užitkové vozy. Vzorový příklad úvěru na vůz akční Volkswagen Transporter Kombi GO! 
v ceně 616 683 Kč při financování s Volkswagen Financial Services v ceně 616 683 Kč: splátka předem 185 005 Kč (30 %), výše úvěru 
431 678 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 493 661 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 577 121 Kč, 
RPSN vč. pojištění 10,398 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední, nerovnoměrná splátka 123 337 Kč, měsíční splátka úvěru 6 172 Kč, měsíční 
splátka úvěru vč. pojištění 7 563 Kč, úroková sazba p. a. 4,34 %. Volkswagen Pojištění Basic obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení 
(5% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). 
Další parametry jsou: věk klienta do 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

Měsíční splátka úvěru již

7 590 Kč.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO VYSOČINA s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01  Jihlava, tel.: 567 584 581, www.autovysocina.cz, e-mail: prodej@autovysocina.cz
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Konečně je tu možnost vytvořit 
si stát podle svých představ! Ná-
hoda tomu přála, a letošní Urban 
Game se shoduje s termínem ko-
munálních voleb. 

Autoři letošního třetího ročníku 
městské hry se proto inspirovali sa-
motným T. G. Masarykem, a nabíd-
li účastníkům možnost vytvořit si 
vlastní stát. 

„Přidejte se, a přijďte 6. října, třeba 
cestou z volební místnosti. Začátek hry 
je v budově kina Dukla, a úkoly, při 
kterých zauvažujete o podobě vlastní 
země, pak čekají v dalších kulturních 
zařízeních,“ vyzvala Ivana Jelínková 
z městského odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy. 

„Hra je vytvořena pro týmy i jed-
notlivce, bez rozdílu věku. Zájemci 
se účastní zcela zdarma. V kině Duk-
la dostanou herní plán, a na různých 
stanovištích se formou her a zážitků 
seznámí s možnými formami státních 
zřízení. Mohou se pak pro svůj stát 
rozhodovat mezi odměnami a tresty, 
určovat zákony a pravidla, a volit mezi 

bojem a spoluprací. Hra pak bude kon-
čit společným parlamentem v DIODu,“ 
doplnila Ivana Jelínková.

Organizátoři Urban Game očeká-
vají, že se zájemci předem registrují. 
Start je totiž plánován ve třech sku-
pinách v 13.00, 13.30 a 14.00 hodin, 
aby se během hry předešlo dlouhým 
čekáním. Registraci je možné vyřídit 
přes facebookový pro� l Urgan Game 
Jihlava, nebo odkazem na webu jih-
lava.cz/urbangame. 

Vyřízením registrace si zájemci 
také zajistí místo v sále při závěreč-
ném parlamentu. 

Do minulého ročníku zážitko-
vé hry Urban Game, s podtitulem 
„Možnosti jihlavské totožnosti“, byla 
zapojena více než desítka kulturních 
spolků a organizací. A svůj názor na 
to, jaký je vlastně „Jihlavák“, vyjádři-
lo na čtyři stovky účastníků. I letos 
se do pořadatelství zapojí desítka 
kulturních zařízení. Zážitkovou hru 
za necelých 100 tisíc korun město 
zaplatí z rozpočtu odboru školství, 
kultury a tělovýchovy. -tz-

Urban Game: Založte si nový 
stát podle vlastních představ

Quick

    slyším
v dáli masa

     Ryk!stát!
Konečně možnost vytvořit si stát podle svých představ! 
Záleží na vás, zda mu bude vládnout prezident, král 
nebo náčelník. Hra pro týmy i jednotlivce bez rozdílu věku. 
Startujeme za každého počasí. Akce je zdarma. 
POZOR! Letos startujeme v kině Dukla a končíme 
přibližně v 18 hodin v DIODu. Z důvodu omezené kapacity 
si online rezervujte svůj čas startu ve 13.00, 13.30, 14.00.

facebook.com/urbangameJihlava  |  www.jihlava.cz/urbangame

Akci pořádá Statutární město Jihlava
ve spolupráci s jihlavskými kulturními
organizacemi a občanskými spolky. Akci pořádá Statutární město Jihlava ve spolupráci 

s jihlavskými kulturními organizacemi a občanskými spolky.
Akci pořádá Statutární město Jihlava ve spolupráci 
s jihlavskými kulturními organizacemi a občanskými spolky.

Po dvouměsíčních prázdninách se 
do školních lavic opět vrátili žáci a 
studenti. Prvňáčky ve školách přiví-
tal i primátor města Rudolf Chlou-
pek, který popřál hodně štěstí žákům 
prvních tříd na základní škole T. G. 
Masaryka. Do jihlavských základních 
škol se 3. září poprvé vydalo 590 dětí, 
celkově má Jihlava 5 223 žáků.

„Všechny prvňáčky ve školách vítám, 
a přeji jim, aby to těch devět let vydr-
želi. Zároveň přeji pevné nervy rodi-
čům i učitelkám,“ vzkázal při setkání 
s prvňáčky primátor města Rudolf 
Chloupek.

Přivítání žáků na základní škole T. 
G. Masaryka se zúčastnila také nová 

ředitelka školy Andrea Frolíková. Ta 
na místo nastoupila letos po býva-
lém řediteli Petrovi Mourycovi, kte-
rý byl ve své funkci 27 let.

„Děti jsou od narození velmi zvídavé, 
a pokud jsou správně motivovány k zís-
kávání informací, věřím, že učení pro ně 
bude zábava,“ sdělila Andrea Frolíko-
vá.

Pro tento školní rok se také navýší 
kapacita ve školních družinách, a to 
celkem o 255 míst. „Kapacita základ-
ních škol je dostatečná, jsme schopni plně 
zjistit požadavky vyplývající z demogra-
� ckého vývoje v Jihlavě,“ sdělil vedoucí 
městského odboru školství, kultury a 
tělovýchovy Tomáš Koukal. -tz-

Primátor Jihlavy zahájil školní 
rok na ZŠ T. G. Masaryka

PRIMÁTOR města Rudolf Chloupek popřál hodně štěstí žákům prvních tříd na 
základní škole T. G. Masaryka. Foto: archiv MMJ

Do kampaně Evropského týdne 
mobility se letos zapojila i Jihlava, a 
to v celé šíři. V týdnu od 16. do 22. 
září se mohli Jihlavané zapojit do 
sportovních aktivit, zjistit informace 
o svém zdravotním stavu, nebo vyu-
žít MHD zdarma.

„Jihlava byla jedním z 29 měst České 
republiky a více než dvou a půl tisíce měst 
z celého světa, která se do Evropského 
týdne mobility zapojila. Jihlava zvolila 
cestu úplného splnění kampaně,“  sděli-
la koordinátorka akce, Soňa Krátká, ze 
Zdravého města Jihlava.  -tz-

Evropský týden mobility
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Masarykovo 
náměstí, Jihlava 

2. října
13:00–17:00

40 let, jednatel společnosti

14. Dominik Debef, DiS 

58 let, státní zaměstnanec

18. Bc. Alois Pindjak

56 let, jednatel společnosti

6. Ing. Miloslav Neckář 

48 let, vedoucí ústředny 
a ochranky PN Jihlava

10. Magdaléna Skořepová

43 let, zástupce vedoucího 
laboratoří, pracoviště Jihlava

15. Jan Hofman

35 let, vedoucí oddělení 
energetický regulační úřad

19. Ing. Jakub Schebesta

 39 let, podnikatel

7. Daniel Mayer, MBA

46 let, pracovník 
v sociálních službách

11. Jaroslav Drahoš

61 let, lékař

4. MUDr. Zdeněk Faltus 

46 let, zástupce vedoucího 
skladu

16. Pavel Nejedlý

skladu

66 let, lékařka

20. MUDr. Jiřina Gáliková 

43 let, OSVČ

8. Ing. Jiří Pokorný 

 47 let, nástrojář

12. Petr Bednář

JSME VAŠI KANDIDÁTI 
DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB V JIHLAVĚ

ANO VIDÍ JIHLAVU 
JAKO KRAJSKÉ 
MĚSTO, 
KTERÉ JE
 1. Hrdé, živé, fungující

 2.  Bezpečné ve dne 

i po setmění

 3.  S kulturou a sportem 

pro všechny generace

 4.  S fungující dopravou 

a parkovacími místy

 5.  Rozumně investující 

a hospodařící 

 6.  Sociálně vstřícné pro 

skutečně potřebné

 7.  S užitečným 

a přátelským úřadem

  8.  Historické i moderní 

pro občany a turisty

 9.  Čisté a zelené 

s fungujícím odpadovým 

hospodářstvím

 10.  Se zázemím pro děti 

i seniory

Podrobný program 

na webových stránkách:

jihlava.anobudelip.cz

STŘÍBRNÁ JIHLAVA, 
ZLATÉ MÍSTO 
PRO ŽIVOT.  

Radek 
Popelka

PŘĲ ĎTE K VOLBÁM 
5.� 6. ŘÍJNA 
A PODPOŘTE NÁS!

47 let, náměstek primátora

1. Radek Popelka, MBA

54 let, OSVČ

17. Bc. Olga Wiesnerová

36 let, manažer obchodu

9. Bc. Jan Jiřiště

44 let, projektant v oblasti 
energetiky a ekologie

5. Ing. Rostislav Habán

47 let, senior obchodní 
zástupce

2. Ing. Radek Kourek, Ph.D. 

35 let, úředník

3. Ing. Richard Šedivý 

23 let, strážník Městské 
policie

13. Pavel František Daněk

ANO_KV_18_inzerce_205x308_JIHLAVSKA RADNICE.indd   1 9/21/18   9:13 AM
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Nakloněná silnice, díry v zemi a 
nebezpečná zatáčka jsou pro Úprko-
vu ulici již minulostí. Město nechalo 
tři a půl metru širokou komunikaci, 
lemovanou parkovacím pruhem a 
chodníkem, opravit. Rekonstrukce 
stála 2 a půl milionu korun, a město 
počítalo také s větší bezpečností pro 
chodce.

„V rámci stavebních prací se proved-
lo zúžení místa vjezdu do ulice z uli-
ce Fritzova tak, aby vozidla nemohla 
být odstavována v prostoru křižovat-
ky a znemožňovat tak průchod pěších 
a omezovat vjezd do ulice Úprkova,“ 
uvedl Pavel Svoboda z odboru roz-
voje města jihlavského magistrátu.

Součástí rekonstrukce byly i opra-
vy chodníků, které jsou nově prove-
deny z betonové dlažby a doplněny 
bezbariérovými prvky. Jednosměrná 
vozovka dostala nový asfaltobetono-
vý povrch, parkovací pruh byl prove-
den ze žulových kostek.

Oprava trvala od dubna do srpna, 
protože práce zdržela havárie. „Po 
dobu téměř pěti týdnů byly stavební 
práce pozastaveny z důvodu havárie 
na plynovodním potrubí, které nako-
nec plynárenská společnost zrekonstru-
ovala v celé délce ulice, včetně zhotove-
ní nových přípojek majitelům okolních 
nemovitostí,“ doplnil Pavel Svoboda.

 -tz-

Úprkova ulice je opravená

ÚPRKOVA ulice prošla rekonstrukcí chodníku, vozovky a parkovacího pruhu. 
Snímky ukazují situaci před a po rekonstrukci. Foto: archiv MMJ

Statutární město Jihlava zabezpečí bezplatný sběr pro občany města prostřednictvím společnosti  
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou umístěny dne 
13. 10. 2018 v době od 8:00 do 12:45 hod. v těchto lokalitách:
Pelhřimovská za Dianou Chatová oblast Handlovy Dvory
U Hřbitova – u kotelny Dvorce
Znojemská (směr do Jihlavy) Purkyňova

Rantířovská (u autobusové zastávky) Pavlovova (k zahrádkám pod garážemi) 

Do kontejneru na biologicky rozložitelný odpad lze odložit listí, větve, trávu a jiný odpad ze zeleně. Součástí svozu není nebezpečný odpad a objemný 
odpad, ten je možné zdarma odevzdat ve sběrných dvorech. 

MOBILNÍ SVOZ BIOODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU 
Z CHATOVÝCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OBLASTÍ

Ve dnech 1. října až 5. října 2018 
proběhne v našem regionu pod zá-
štitou Krajského úřadu Kraje Vyso-
čina a MPSV Týden pěstounství. Do 
akce se vedle nestátních neziskových 
organizací, doprovázejících pěstou-
ny, a příspěvkové organizace Kraje 
Vysočina, zapojily i orgány sociál-
něprávní ochrany dětí při městských 
úřadech obcí s rozšířenou působnos-
tí a základní školy.

Zájemci o problematiku náhrad-
ního rodičovství mohou od 1. – 3. 
října navštívit Dny otevřených dveří 
v doprovázejících organizacích a na 
městských úřadech. 

Na programu jsou besedy s pěs-
touny a odborníky, výstava „Já, pěs-
toun“, promítání dokumentů „Rodi-
če napořád“ a „Sbohem, děcáku“ a 
doprovodné aktivity pro děti. Dota-

zy veřejnosti jsou připraveni zodpo-
vídat přítomní pracovníci. 

Ve čtvrtek 4. října proběhne propa-
gační akce se subjekty zapojenými do 
procesu zprostředkování náhradní 
rodinné péče v Nákupním centru Ci-
typark Jihlava. Celou odpolední akci 
pro veřejnost bude moderovat Milan 
Řezníček, a pro malé návštěvníky jsou 
připraveny kreativní činnosti. 

V pátek 5. října 2018 proběhne 
poděkování a ocenění pěstounů v 
Rodinném centru Robinson Jihlava. 
Děti žijící v pěstounských rodinách 
obdrží od Kraje Vysočina drobný 
dárek a budou moci zdarma se svý-
mi rodiči prožít páteční odpoledne v 
Robinsonu.

Bližší informace naleznete na we-
bových stránkách zapojených orga-
nizací. - tz-

Vysočina – týden pěstounství

Zástupci města Jihlavy se zúčastnili 
22. setkání hornických měst a obcí v 
Sokolově. 

Starosta Sokolova Jan Picka a hlavní 
pořadatel – slavný semestr Jarda Jiskra 
předal jihlavskému primátorovi Ru-
dolfu Chloupkovi světlo svaté Barbo-
ry, putovní hornický prapor Sdružení 
hornických a hutnických spolků Čes-
ké republiky, švancarku a hornický 
flek. Jihlava totiž bude dalším hosti-
telem 23. hornického setkání, které se 
uskuteční od 21. do 23. června 2019.

„Průvodu v Sokolově se zúčastnili 
kostýmovaní jihlavští havířci, a to jako 
nejpočetnější skupina, za Jihlavu nás 
bylo více než šedesát. Průvod zdobila i 
městská královská garda v kostýmech, 
která ho odstartovala výstřelem z muš-
ket. Celkově bylo v Sokolově přes 700 

účastníků setkání,“ přiblížil primátor 
Jihlavy Rudolf Chloupek, který se 
průvodu zúčastnil, společně se svými 
náměstky Radkem Popelkou a Jaro-
mírem Kalinou.

V rámci setkání byla mimo jiné 
udělena cena Lux ex tenebris, v pře-
kladu Světlo v temnotách, Nada-
cí Georgia Agricoly, a to Rudolfu 
Chloupkovi a Jaromíru Kalinovi za 
pomoc při zachovávání a oživování 
hornických tradic na Jihlavsku. „Dále 
město Sokolov věnovalo pamětní list 
městu Jihlava,“ doplnil primátor.

Ceny se budou udělovat i příští rok 
na setkání v Jihlavě. „Primátor města 
Jihlavy převzal v Sokolově Zásady pro 
nominace a udělení ceny Český Per-
mon, což je cena udělovaná osobnos-
tem nebo institucím, které se zasloužily 

Přivítáme hornická města a obce
o rozvoj hornických tradic,“ přiblížila 
Alena Zápotočná z odboru školství, 
kultury a tělovýchovy jihlavského 
magistrátu. Cena se bude předávat v 
průběhu Havíření 2019.

„Setkání budeme chystat celou zimu. 
Čekáme, že k nám přijede ještě víc ná-

vštěvníků. Připravujeme změnu trasy 
průvodu, místo konání hlavního dění, 
takže diváci se mohou těšit na spoustu 
novinek a překvapení,“ přiblížil setká-
ní horníků pořadatel pravidelných 
havířských průvodů v Jihlavě Milan 
Kolář. -tz-

HORniCKé oslavy jsou vždy atraktivní podívanou pro návštěvníky. 
 Foto:archiv MMJ
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SOUTĚŽ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA KRAJE VYSOČINA JIŘÍHO BĚHOUNKA A PRIMÁTORA MĚSTA JIHLAVA RUDOLFA CHLOUPKA

KONCERT SEMIFINALISTŮ (30 pěvců)

13.10. od 18:00 hod
sál hotelu Gustav Mahler, Jihlava

vstupné ZDARMA 

Jakub Pustina
tenor, ředitel soutěže

KONCERT FINALISTŮ (15 pěvců)

14.10. od 18:00 hod 
sál hotelu Gustav Mahler, Jihlava

vstupné ZDARMA

KONCERT VÍTĚZŮ (7 pěvců)

15.10. od 19:00 hod
Gotický sál radnice, Jihlava

vstupné 200 Kč
Gabriela Beňačková
soprán, prezidentka soutěže

11. ročník MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE 

GABRIELY BEŇAČKOVÉ JIH
LA

VA
 20

18

VSTUPENKY: TIC Jihlava, tel.: 565 591 847, www.operamladych.com 
Pro koncerty ZDARMA je nutné si  vyzvednout rezervační lístek v TIC Jihlava.  Vstupenky na místě koncertu již nebudou k dispozici!

Soutěž Gabriely 
Beňačkové patří 
mezi největší operní 
soutěže světa
   Mezinárodní pěvecká soutěž 
Gabriely Beňačkové je prestiž-
ní událostí světového významu, 
která v současnosti patří mezi 
největší operní soutěže světa a je 
vyhlašována ve více než 60ti ze-
mích. Prezidentkou soutěže a také 
předsedkyní poroty je legendární 
sopranistka Gabriela Beňačková. 
   První kolo soutěže probíhá za 
klavírního doprovodu ve světo-
vých metropolích, jako je Vídeň, 
Berlín, Mnichov, Milán, Varšava, 
Moskva, Budapešť nebo Praha. Je 
určena mladým operním pěvcům 
do 35 let věku a každoročně se jí 
účastní několik stovek operních 
pěvců z celého světa. Z prvního 
kola odborná porota vybere 30 
nejlepších pěvců a ti přijíždějí v 
říjnu do Jihlavy, kde se utkají v 
semi�inálovém a �inálovém kole 
soutěže. 
   Jihlavské koncerty jsou neopa-
kovatelnou možností slyšet ohro-
mující výkony těch nejlepších 
operních talentů současnosti a 
každý milovník opery by si je roz-
hodně neměl nechat ujít.

Legendární sopranistka Gabriela Beňačková přiveze 
do Jihlavy největší pěvecké talenty ze čtyř kontinentů 

Rozhovor s ředitelem soutěže Jakubem Pustinou

   V termínu 13.-15. října 2018 
se uskuteční  v Jihlavě semi�iná-
lové a �inálové kolo 11. ročníku 
Mezinárodní pěvecké soutě-
že Gabriely Beňačkové, kde se 
představí nejlepší mladí operní 
pěvci současnosti z Moldavska, 
Portugalska, Polska, Arménie, 
Maroka, Maďarska, Francie, 
Mexika, Jižní Koreje, Itálie, Číny, 
Chorvatska, Afriky, Rumunska, 
Ukrajiny, Ruska a Slovenska. 
   

Na jaké pěvce se mohou letos 
posluchači těšit?
   „První kolo soutěže je pro pěvce 
velice náročné. Musí soupeřit s ně-
kolika stovkami kolegů z 60ti zemí 
světa  a prozpívat se až do Jihlav-
ského semi�inále, kam je vybráno 
pouze 30 nejlepších pěvců. Proto 
tvrdím, že všichni, kteří se probo-
jují do Jihlavy, jsou vítězové. Jejich 
pěvecké výkony jsou ohromující a 
okamžitě mohou nastoupit na di-
vadelní jeviště.“

  Soutěž   před   jedenácti   lety    založil 
rodák z Vysočiny, tenorista Jakub
Pustina, který svojí pílí dostal 
tuto soutěž mezi největší soutě-
že světa. 
   „Je to jako s malým dítětem. Jste u 
každého jeho krůčku, každý úspěch 
vás těší a stále se snažíte posouvat 
dál. Stejné je to i se soutěží a to, že 
se dostala mezi největší na světě, mě 
upřímně těší“ sdělil ředitel soutěže 
Jakub Pustina.
   V minulém roce soutěž slavila 
jubilejní 10. ročník a pomyslné

Kolik koncertů je pro diváky při-
praveno?
   „Opět to budou tři. Prvním je so-
botní koncert semi�inalistů, kde vy-
stoupí všech 30 vybraných pěvců. V 
neděli už bude zpívat jen �inálová 
patnáctka a v pondělí nás čeká kon-
cert vítězů. Chceme, aby akce byla 
přístupná široké veřejnosti, a pro-
to koncert semi�inalistů a �inalistů 
nabízíme zdarma, ale z kapacitních 
důvodů si lidé musí vyzvednout re-
zervační lístek v TIC Jihlava.“

žezlo převzala hvězdná sopra-
nistka Gabriela Beňačková.    
  „S Gabrielou Beňačkovou spolu-
pracuji již mnoho let. Téměř od 
začátku soutěže byla předsedkyní 
poroty a soutěž zná velice podrob-
ně. Když jsem jí v minulém roce na-
bídnul, aby soutěž nesla její jméno, 
ochotně souhlasila. Potěšilo mě to, 
protože to byl další významný krok 
ve vývoji soutěže a uznání nespor-
né profesionální úrovně této akce 
u nás i v zahraničí“ dodává Jakub 
Pustina .

Na co se nejvíce těšíte?
   „Já osobně na první semi�inálový 
koncert. Bude to nejzajímavější  a 
nejpestřejší koncert, kde uslyšíme 
špičkové výkony třiceti nejtalen-
tovanějších pěvců. Posluchači by 
rozhodně tento koncert měli na-
vštívit.“
Kdo usedne v letošní porotě?
   „Sopranista Gabriela Beňačková,  
dirigent Charles Olivieri-Munroe, 
ředitela panamské opery Irena Sy-
lya a další.“

www.operamladych.com 
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Gabriela Beňačková
soprán, prezidentka soutěže

11. ročník MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE 

GABRIELY BEŇAČKOVÉ JIH
LA
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VSTUPENKY: TIC Jihlava, tel.: 565 591 847, www.operamladych.com 
Pro koncerty ZDARMA je nutné si  vyzvednout rezervační lístek v TIC Jihlava.  Vstupenky na místě koncertu již nebudou k dispozici!

Soutěž Gabriely 
Beňačkové patří 
mezi největší operní 
soutěže světa
   Mezinárodní pěvecká soutěž 
Gabriely Beňačkové je prestiž-
ní událostí světového významu, 
která v současnosti patří mezi 
největší operní soutěže světa a je 
vyhlašována ve více než 60ti ze-
mích. Prezidentkou soutěže a také 
předsedkyní poroty je legendární 
sopranistka Gabriela Beňačková. 
   První kolo soutěže probíhá za 
klavírního doprovodu ve světo-
vých metropolích, jako je Vídeň, 
Berlín, Mnichov, Milán, Varšava, 
Moskva, Budapešť nebo Praha. Je 
určena mladým operním pěvcům 
do 35 let věku a každoročně se jí 
účastní několik stovek operních 
pěvců z celého světa. Z prvního 
kola odborná porota vybere 30 
nejlepších pěvců a ti přijíždějí v 
říjnu do Jihlavy, kde se utkají v 
semi�inálovém a �inálovém kole 
soutěže. 
   Jihlavské koncerty jsou neopa-
kovatelnou možností slyšet ohro-
mující výkony těch nejlepších 
operních talentů současnosti a 
každý milovník opery by si je roz-
hodně neměl nechat ujít.

Legendární sopranistka Gabriela Beňačková přiveze 
do Jihlavy největší pěvecké talenty ze čtyř kontinentů 

Rozhovor s ředitelem soutěže Jakubem Pustinou

   V termínu 13.-15. října 2018 
se uskuteční  v Jihlavě semi�iná-
lové a �inálové kolo 11. ročníku 
Mezinárodní pěvecké soutě-
že Gabriely Beňačkové, kde se 
představí nejlepší mladí operní 
pěvci současnosti z Moldavska, 
Portugalska, Polska, Arménie, 
Maroka, Maďarska, Francie, 
Mexika, Jižní Koreje, Itálie, Číny, 
Chorvatska, Afriky, Rumunska, 
Ukrajiny, Ruska a Slovenska. 
   

Na jaké pěvce se mohou letos 
posluchači těšit?
   „První kolo soutěže je pro pěvce 
velice náročné. Musí soupeřit s ně-
kolika stovkami kolegů z 60ti zemí 
světa  a prozpívat se až do Jihlav-
ského semi�inále, kam je vybráno 
pouze 30 nejlepších pěvců. Proto 
tvrdím, že všichni, kteří se probo-
jují do Jihlavy, jsou vítězové. Jejich 
pěvecké výkony jsou ohromující a 
okamžitě mohou nastoupit na di-
vadelní jeviště.“

  Soutěž   před   jedenácti   lety    založil 
rodák z Vysočiny, tenorista Jakub
Pustina, který svojí pílí dostal 
tuto soutěž mezi největší soutě-
že světa. 
   „Je to jako s malým dítětem. Jste u 
každého jeho krůčku, každý úspěch 
vás těší a stále se snažíte posouvat 
dál. Stejné je to i se soutěží a to, že 
se dostala mezi největší na světě, mě 
upřímně těší“ sdělil ředitel soutěže 
Jakub Pustina.
   V minulém roce soutěž slavila 
jubilejní 10. ročník a pomyslné

Kolik koncertů je pro diváky při-
praveno?
   „Opět to budou tři. Prvním je so-
botní koncert semi�inalistů, kde vy-
stoupí všech 30 vybraných pěvců. V 
neděli už bude zpívat jen �inálová 
patnáctka a v pondělí nás čeká kon-
cert vítězů. Chceme, aby akce byla 
přístupná široké veřejnosti, a pro-
to koncert semi�inalistů a �inalistů 
nabízíme zdarma, ale z kapacitních 
důvodů si lidé musí vyzvednout re-
zervační lístek v TIC Jihlava.“

žezlo převzala hvězdná sopra-
nistka Gabriela Beňačková.    
  „S Gabrielou Beňačkovou spolu-
pracuji již mnoho let. Téměř od 
začátku soutěže byla předsedkyní 
poroty a soutěž zná velice podrob-
ně. Když jsem jí v minulém roce na-
bídnul, aby soutěž nesla její jméno, 
ochotně souhlasila. Potěšilo mě to, 
protože to byl další významný krok 
ve vývoji soutěže a uznání nespor-
né profesionální úrovně této akce 
u nás i v zahraničí“ dodává Jakub 
Pustina .

Na co se nejvíce těšíte?
   „Já osobně na první semi�inálový 
koncert. Bude to nejzajímavější  a 
nejpestřejší koncert, kde uslyšíme 
špičkové výkony třiceti nejtalen-
tovanějších pěvců. Posluchači by 
rozhodně tento koncert měli na-
vštívit.“
Kdo usedne v letošní porotě?
   „Sopranista Gabriela Beňačková,  
dirigent Charles Olivieri-Munroe, 
ředitela panamské opery Irena Sy-
lya a další.“

www.operamladych.com 
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Akce platí od 1. 10. 2018

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

KABÁTY

www.modaprostejov.cz

Vážený zákazníku, dovolujeme si Vám oznámit, že nyní na našich obchodech
probíhá naprosto mimořádná sleva dámských a pánských kabátů. Každý, ano
naprosto každý kus je zlevněn, a to minimálně o skvělých 1.090,- Kč. Využijte
této mimořádně výhodné nabídky! A pozor, akce navíc! Do vyprodání zásob
platí sleva 30% na všechny obleky. Nakupujte výhodně! Těšíme se na Vás! 

SLEVA

1.090 !MI
NI
MÁ
LN
Ě

Kč,-

NA
 VŠ

EC
HN

Y

BAREVNOST CHUTÍ

LUXUSNÍ OCHUTNÁVKY

ORIGINÁLNÍ JÍDLA A POTRAVINY

KRONOSPAN

Sobota 6.10.2018
DKO JIHLAVA

9-18 hod

FESTIVAL O JÍDLE

Speciální host: 
 MasterChef

**
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VŠPJ a partnerská škola Fachhoch-
schule Wien pořádá studentský 
workshop, tentokrát na téma „Acces-
sible tourism“.

Mezinárodní studentský workshop 
proběhne ve dnech 10. - 13. 9. 2018 
na půdě Vysoké školy polytechnic-
ké v Jihlavě. Jedná se již o 10. roč-
ník mezinárodního studentského 

workshopu ve spolupráci s rakous-
kou partnerskou školou FH Wien. 

Velmi aktuálním tématem tzv. pří-
stupného cestovního ruchu se bude 
po tři dny zabývat deset studentů 
FH Wien (s doprovodem) a deset 
českých studentů oborů Zdravotně 
sociální pracovník a Cestovní ruch. 

Tento workshop je ukázkou mezi-

oborové spolupráce, a debatovat nad 
možnostmi cestování lidí s handi-
capem přijede Ing. Tomáš Zelenka, 
bývalý profesionální hokejový hráč, 
který se po nehodě v roce 2001 stal 
uživatelem invalidního vozíku.

V rámci doprovodného programu 
je přichystána exkurze do golfového 
resortu Šiškův mlýn. -tz-

Tříleté učební obory

Dvouletý učební obor

čalouník  kuchař  truhlář  pečovatel-ka  zedník   
zámečník  cukrář  malíř a natěrač

Praktická škola dvouletá

SOŠ A SOU TŘEŠŤ
PRACOVIŠTĚ ČERNOVICE

www.uciliste-cernovice.cz  I  email: ou.prs.cernovice@iol.cz
tel.: 565 492 182  I  Mgr. Martina Kyrianová – mobil: 606 367 221

Zveme vás na den otevřených dveří:
9. 11. 2018 od 8.00 do 16.30 hod.

Mariánské náměstí 72 
394 94 Černovice

Nabízíme žákům a uchazečům vyučení těmto profesím:

Desátý mezinárodní 
studentský workshop

Student VŠPJ 
vítězem 5. ročníku 

Jihlavského 
půlmaratonu

V neděli 9. 9. 2018 se v Jihlavě 
konal 5. ročník Jihlavského půlma-
ratonu. 

Za ideálního běžeckého počasí zví-
tězil Jiří Šacl, student 4. semestru 
oboru Finance a řízení, ve skvělém 
čase 1:15:06,6 s.  -lm-
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Střední odborná škola
a střední odborné 

učiliště Třešť
Nabízíme obory:

s maturitním vysvědčením

s výučním listem

   PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

CUKRÁŘ, ŘEZNÍK UZENÁŘ
TRUHLÁŘ

KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ A CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

www.sskola-trest.czTel.: 567 112 811, 608 196 484
michal.anton@outlook.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT V TERMÍNECH 16. 11. 2018 OD 8 DO 16 HODIN A 12. 1. 2019 OD 8 DO 13 HODIN.

VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ČERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

j10-soštD

Vysoká škola
polytechnická 
Jihlava

!       Poslední šance: 
Přihlášky ke studiu přijímáme  
do 30. 9. 2018 na www.vspj.cz.  
Zápis a zahájení výuky 6. 10. 2018.

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 141 181, 
e-mail: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz

OTEVŘELA OSVĚDČENÝ STUDIJNÍ PROGRAM 
NYNÍ V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA!

Studujte program Aplikovaná 
technika pro průmyslovou praxi 
o sobotách, zvyšte si kvalifikaci a 
staňte se odborníkem ve svém oboru!

Možnosti pokračování ve studiu 
pro studenty Manažerské akade-
mie zveřejnilo na svém webu vede-
ní školy: 

Co dělají naši absolventi čtvrt roku 
po maturitě? 

Řada z nich se vrhla po hlavě do 
práce jako PR manažeři, redaktoři, 
fotografové, realitní makléři, ban-
kovní poradci, nebo pomáhají pro-
sperovat v rodinných � rmách. Máme 
tu ale i začínající podnikatele nebo 
obchodní zástupce.

Ostatní se po úspěšných přijíma-
cích řízeních chystají studovat na 
vysokých nebo vyšších školách, kte-
rými jsou:

• Univerzita Palackého v Olomou-
ci, Filozo� cká fakulta- korejština pro 
hospodářskou praxi a čínština pro 
překladatele

• Vysoká škola regionálního roz-
voje a Bankovního institutu-Ambis, 
Ekonomika a management podniku 
– Média a PR

• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 
Fakulta multimediálních komunika-
cí – Marketingová komunikace

• Vyšší odborná škola Čáslav - 
Účetnictví a � nance podniku

• Vysoká škola polytechnická Jihla-

va – Finance a řízení
• Vysoká škola polytechnická Jihla-

va – Aplikovaná Informatika
• Univerzita Pardubice, Fakulta 

ekonomicko-správní - Management 
podniku

• Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Ekonomická fakulta - 
Účetnictví a � nanční řízení podniku

• Západočeská univerzita v Plzni, 
Fakulta Filozo� cká- Cizí jazyky pro 
komerční praxi v kombinaci angličti-
na – němčina.                              -lm, tz-

Kam z manažerské akademie?
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Ing. Vratislav Výborný
náměstek primátora

Neslibujeme všechno všem  
– víme, co Jihlava potřebuje:

Finančně dostupné nájemní bydlení
Trvale udržitelný rozvoj dopravy ve městě
Senioři a sociální služby
Jistoty a bezpečnost pro děti a mládež

jistota pro všechny generace

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 
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Návštěvníci webových stránek měs-
ta Jihlavy se u kontaktů na úředníky 
již nedohledají barevných puntíků, 
které upozorňovaly na stav jejich pří-
tomnosti na úřadě. Podle Úřadu pro 
ochranu osobních údajů je ukazatel 
přítomnosti v barevném odlišení ne-
důvodným zásahem do práv zaměst-
nanců na ochranu jejich osobního a 
soukromého života.

„Magistrát města nechtěl občany 
připravit o tuto výhodu. Po zrušení 
informování o přítomnosti úřední-
ků na webu úřadu Kraje Vysočina a 
na některých dalších úřadech, jsme se 
rozhodli poslat na Úřad pro ochranu 
osobních údajů dotaz, zdali je toto 
opatření nezbytné,“ doplnil Evžen 
Zámek.

„V odpovědi na dotaz magistrátu 
Úřad pro ochranu osobních údajů uve-
dl, že zveřejňování informací o přítom-
nosti zaměstnanců na pracovišti je po-
rušením obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů, které může být spojeno 
s předvídatelnou sankcí,“ doplnila Ilo-
na Dechtěrenková, pověřenkyně pro 
ochranu osobních údajů z útvaru in-
terního auditu a kontroly jihlavského 
magistrátu.

Na webových stránkách města Jih-
lavy jsou v současné době k dispozi-
ci pouze základní osobní a kontaktní 
údaje na zaměstnance úřadu. -tz-

Na webu města 
nenajdete 

přítomnost úředníků

Pronájem nebytových prostor
Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 

586 01 Jihlava
zveřejňuje záměry 

výběrovým řízením formou dražby dne 10. 10. 2018 
s uzávěrkou žádostí dne 8. 10. 2018 do 17.00 hod.

pronajmout nebytové prostory: �
• č. 1361/9 v 1. NP domu Komenského 30 v Jihlavě, 

51 m2, býv. marketingové a propagační centrum, mini-
mální roční nájemné činí (po slevě) 70.000 Kč 

• v 1. NP domu Komenského 39 v Jihlavě, 87 m2, býv. 
prodejna s výpočetní technikou, minimální roční ná-
jemné činí (po slevě) 150.000 Kč 

• v 1. NP domu Masarykovo nám. 22 v Jihlavě, 46 m2, 
býv. cestovní agentura, minimální roční nájemné činí 
(po slevě) 75.000 Kč 

• v 1. NP domu Masarykovo nám. 23 v Jihlavě, 84 m2, 
býv. prodejna s dětským zbožím, minimální roční ná-
jemné činí (po slevě) 105.000 Kč 

• v 1. NP domu Matky Boží 16 v Jihlavě, 51,30 m2, 

býv. prodejna balených potravin, drogerie a domácích 
potřeb, minimální roční nájemné činí (po slevě) 95.000 
Kč 

• ve 2. NP domu Matky Boží 36 v Jihlavě, 50 m2, býv. 
kancelář ČMSS a.s., minimální roční nájemné činí 
52.700 Kč 

• v 1. NP domu Masarykovo nám. 6 v Jihlavě, 33 m2, 
býv. prodejna potravin a občerstvení, minimální roční 
nájemné činí 75.438 Kč 

Bližší informace jsou k dispozici  
na www.jihlava.cz, na tel. 565 592 632,  

příp. na Majetkovém odboru Magistrátu města 
Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či 
doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit nebo vý-
běrové řízení zrušit. Účastníci výběrového řízení ne-
mají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve 
výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny.  -tz-

STUDENTI A KANTOŘI Gymná-
zia Jihlava prošli 19. září Jihlavou. 

Průvod zahájil oslavu nadcháze-
jícího stého výročí založení českého 
gymnázia v Jihlavě. 

Za zvuku pochodové hudby v podá-
ní dechového orchestru TUTTI ZUŠ 
Jihlava aktéři průvodu vytvořili živé 
obrazy na dvoře Krajského úřadu a 
před magistrátem. 

Oslavy vyvrcholí velkou akcí v září 
2019. Vedení gymnázia v té souvis-
losti oslovilo na webu školy bývalé 
absolventy, aby se do příprav zapo-
jili.  Foto: Jiří Varhaník 

Gymnázium začalo slavit stovku

Devátý díl auditu udržitelné-
ho rozvoje se zabývá sociálním 
prostředím. Je to oblast, která se 
bezprostředně dotýká každého 
občana v jeho každodenním ži-
votě. 

Město Jihlava v rámci samostat-
né i přenesené působnosti ve svém 
správním obvodu pečuje o vytvá-
ření podmínek pro rozvoj sociál-
ní péče pro uspokojování potřeb 
svých občanů.

Jihlava vytváří podmínky pro op-
timální zajištění potřeb všech sku-
pin obyvatel na svém území. Z to-
hoto důvodu se město již od roku 
2005 zapojilo do procesu komunit-
ního plánování. 

Komunitní plán je významný do-
kument, jehož cílem je poskytnout 
přehled o základní síti sociálních 
služeb a nastavit funkčnost celého 
systému sociálních služeb takovým 
způsobem, aby město Jihlava dis-
ponovalo kvalitními a dostupný-
mi sociálními službami pro nejširší 
okruh obyvatel. 

Komunitní plán sociálních služeb 
přispívá ke zvyšování efektivity in-
vestovaných finančních prostřed-
ků, neboť ty mohou být vynakládá-
ny jen na takové služby, které jsou 
potřebné.

Neziskové organizace
Na území města je v současné 

době vytvořena kvalitní funkční 
síť sociálních služeb pro pomoc při 
odstraňování existujících bariér, 
které brání různým skupinám oby-
vatel v účasti na plnohodnotném 
životě a zapojení se do společnos-
ti. Za tímto účelem město Jihlava 
dlouhodobě a systémově podpo-
ruje nestátní neziskové organizace 
působící na jeho území v sociální 
oblasti, a zároveň zřizuje tři pří-
spěvkové organizace, které posky-
tují sociální služby občanům: Do-
mov pro seniory Jihlava – Lesnov, 
Denní a týdenní stacionář Jihlava, 
a Integrované centrum sociálních 
služeb Jihlava.

Sociální bydlení
Jihlava se rovněž intenzivně vě-

nuje problematice sociálního a do-
stupného bydlení, přičemž se sna-
ží čerpat zkušenosti a informace z 
různých zdrojů a zapojovat do ře-
šení problematiky sociálního byd-
lení i další subjekty. V roce 2018 
byla při Komisi pro neziskovou a 
sociální oblast zřízena pracovní 
skupina zabývající se tématem so-
ciálního bydlení v Jihlavě, do které 
byli nominováni členové Komise 
pro neziskovou a sociální oblast a 

zástupci vybraných odborů Magis-
trátu města Jihlavy, Krajské poboč-
ky Úřadu práce a nestátních nezis-
kových organizací. Cílem pracovní 
skupiny bylo vytvoření koncepce 
rozvoje sociálního bydlení ve měs-
tě Jihlava a návrh způsobu a formy 
zapojení místních aktérů do pro-
blematiky rozvoje sociálního byd-
lení.

Týden sociálních služeb
Město Jihlava se intenzivně věnu-

je rozšíření povědomí občanů o so-
ciální oblasti tak, aby v případě po-
třeby věděli o možnosti pomoci ze 
strany sociálních služeb. Z tohoto 
důvodu již několik let organizačně 
zajišťuje pořádání týdne sociálních 
služeb na svém území. V rámci to-
hoto týdne je možné seznámit se se 
službami, které poskytují příspěv-
kové organizace zřizované městem 
a další městem podporované nestát-
ní neziskové organizace působící v 
sociální oblasti na území Jihlavy.

Programy prevence
Město Jihlava pravidelně vytváří 

a zavádí programy prevence a zmír-
ňování chudoby. V rozpočtu má 
stabilně vyčleněné rezervy pro pod-
poru občanů v případě nenadálého 
neštěstí. Disponuje byty zvláštního 

Audit udržitelného rozvoje – Sociální prostředí
určení a byty pro osoby v nepřízni-
vé sociální nebo životní situaci spo-
jené se ztrátou bydlení nebo nevy-
hovujícím bydlením. Dlouhodobě 
spolupracuje se státními i nestátní-
mi subjekty v oblasti podpory byd-
lení a zvyšování sociální a finanční 
gramotnosti obyvatel.

Město dbá na zajišťování rovného 
přístupu k veřejným službám pro 
všechny skupiny obyvatel a aktivně 
spolupracuje v této oblasti s pest-
rou škálou organizací. Pravidelně 
jsou podporovány programy zamě-
řené do různých oblastí a organiza-
ce poskytující podporu specifickým 
skupinám obyvatel. Město Jihlava 
zřizuje školy a školská zařízení, kte-
rá integrují děti s různými formami 
postižení. Město věnuje pozornost 
specifickým skupinám obyvatel, 
které se nachází v obtížných život-
ních situacích a poskytuje jim účin-
nou pomoc vedoucí ke snižování 
sociálních nerovností.

Město Jihlava se systematicky sna-
ží přispívat ke zvyšování bezpeč-
nosti svých obyvatel. Vývoj pácha-
né trestné činnosti v oblasti násilné 
i majetkové kriminality se na území 
města daří dlouhodobě udržovat na 
poměrně nízké úrovni, přičemž se 
pozitivně projevuje stabilní trend 
vysoké objasněnosti celkové trest-
né činnosti. Město rovněž aktivně 
působí v oblasti prevence krimina-
lity, kdy se snaží působit především 
na mladou generaci.

 Ing. Josef Labuda
 vedoucí odboru sociálních věcí
 Magistrát města Jihlavy 
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Podpořte svými hlasy kandidáty KDU-ČSL v komunálních volbách 5. – 6. října 2018

s Vámi jsme Jihlava
www.kdu.cz

Sociální oblast a bezpečnost
• rozšíření a zkvalitnění nabídky sociálních 

služeb (asistenční, odlehčovací, aj.) rodinám 
pečujícím o zdravotně znevýhodněné a seniory

• podpora hospicových služeb ve městě
• městská památková rezervace (MPR) jako 

atraktivní místo pro život
• součinnost se zaměstnavateli v oblasti 

integrace pracovníků ze zahraničí
• prevence bezdomovectví

Vodárenská infrastruktura
• dokončení vystoupení Jihlavy ze Svazu 

vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko

• provozování vodohospodářského majetku 
z pozice vlastníka (JVAK, a. s.)

Kultura a cestovní ruch
• adaptace areálu bývalé Modety (kulturní 

sál, ubytovací a stravovací zařízení, podpora 
celoroční návštěvnosti ZOO)

• další rozvoj kulturně-relaxační zóny Stříbrné 
údolí

Sportovní infrastruktura
• výstavba nové multifunkční haly pouze za 

předem vyjasněných podmínek (město Jihlava 
jako spoluinvestor, nikoliv jako provozovatel)

• postupná rekonstrukce Horáckého zimního 
stadionu

Podnikání a rozvoj Jihlavy
• zatraktivnění podmínek pronájmu nebytových 

prostor v MPR
• pokračování v architektonické soutěži na 

Masarykovo náměstí a okolí

Doprava a životní prostředí
• dokončení obchvatu města
• vytvoření jednotného parkovacího systému
• podpora dalšího rozvoje a rozšiřování MHD
• optimalizace svozu tříděného odpadu

Priority KDU-ČSL Jihlava na volební období 2018–2022
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Dr. Ing. arch.
Jaroslav Huňáček

3

architekt, místopředseda KHK

Kandidátní listina ODS Jihlava pro komunální volby

1

lídr kandidátky, podnikatel, učitel

Mgr. Petr Laštovička

Mgr.
Roman Křivánek
ředitel Vysočina Education

11

Ing. arch.
David Beke

4

architekt, designér

Romana Hrbatá
živnostnice

12

Vladislav Hink
podnikatel ve stavebnictví

13

Ing. 
Hana Kryčová
IT analytička, farmářka

14

Ondřej Kučera
inženýr kvality

15

Mgr.
Petr Šilhart
ředitel školy

16

Mgr. 
Tomáš Šárik 
fyzioterapeut

17

Martin Paclík
podnikatel, pracovník s dětmi

18

Hana Ilečková
inzertní poradkyně NJR

19

Jiří Stejskal

20

Václav Plánka
důchodce, tajemník RS

21

Ing.
Václav Ulrich
důchodce, projektant DS

22

Patrik Žaloudek
logistik, fotbalový rozhodčí

23

Mgr. 
Šárka Vymazalová
učitelka

24

Rostislav Vevera
podnikatel, kuchař

25

Ing. Mgr. 
Alena Řehořová
ředitelka ICSS Jihlava

35

MUDr.
Andrea Komancová
oční lékařka

36

Ing. 
Štěpán Pojer
podnikatel

37

Karel Janík
technik

32

Mgr. Bc.
Helena Hinková
důchod., dříve ředitelka ZŠ

33

JUDr.
Petr Dočekal
advokát

34

MVDr. 
Jaroslav Pešán
důchodce, dříve poslanec

29

Antonín Musil
majitel soukromé autoškoly

30

Mgr. 
Karel Kunst
státní zaměstnanec

31

Ludmila Straková
jednatelka, autorka publikací

26

Pavel Pavlok
obchodně technický poradce

27

Marcela Komrsová
důchodkyně

28
Mgr.
Vítězslav Schrek

5

ředitel domova pro seniory

Ing. 
Marie Veselá

6

náměstkyně pro ekonomiku PNJ

Ing.
Jaroslav Vymazal

7

zástupce ředitele SŠ, dříve primátor

Eva Krpálková

8

jednatelka, ředitelka JL

Mgr.
Eva Decroix

9

advokátka, podnikatelka

Lukáš Staněk

10

fotbalový trenér a podnikatel

živnostník

Mgr. Petr Laštovička

JIHLAVA
KRAJSKÁ METROPOLE

7
-

- -

-
-

-

5. a 6. října Vás zveme k volbám. 
7

Mgr.
Petr Ryška

2

trenér plavání, předseda ČSPS
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Rozkopané ulice, každodenní dopravní 
chaos před školami, nedostatek parkova-
cích míst. Ale také pomníky neschopnos-
ti řešit velké projekty typu zimní stadion, 
náměstí jako kulturní centrum, centrum 
kde se nebojím projít po setmění, dořešit 
i po mnoha letech vlastnictví vody a kana-
lizace a moci se konečně na tuto kana-
lizaci napojit, či ji konečně opravit. A v 
neposlední řadě, absolutní nedostatek pří-
jemných míst pro bydlení, nulová bytová 
výstavba pod taktovkou města, a v novi-
nách jen spory, nenávist a hádky…….

VYSVĚDČENÍ
Čím je Jihlava současnosti? Každý občan 

by si měl na tuto otázku odpovědět dřív, 
než předá ve dnech 5. a 6. října své vysvěd-
čení formou volebního lístku dosavad-
nímu vedení našeho města. Zároveň tím 
vloží naději do rukou vedení nového, které 
tím deleguje, aby každého z nás zastupo-
valo. Jaké to vysvědčení bude, a jaký bude 
náš nový primátor? 

Přitom nejde jen o hru na sympatie. 
Zdaleka nejde o to, kdo má na koho tele-
fon, a zda Jihlavu zaplaví migranti. Nyní je 
třeba zamyslet se nad tím, proč současné 
vedení nedokázalo za celé volební období 
připravit jeden jediný nový obytný dům, 
jeden pozemek, či jeden park? Proč veške-
rou aktivitu přenecháváme pouze develo-
perům a neumíme, jak se říká, „vzít to do 
svejch“?

Neumíme stavět město, ani ho opravit, 
ale chaoticky budujeme obrovská záchyt-
ná parkoviště. Ale milí radní, já nemohu 
zaparkovat u svého domu, tam, kde byd-
lím, protože desítky úředníků jezdí do prá-
ce autem a blokují mi místo u mého dom-

ku! To oni budou parkovat na záchytném 
parkovišti?

Nečteme správně město. Kdyby součas-
né vedení vyšlo z kanceláří ven do ulic, pak 
by zjistilo, že na všech EU hřištích, které 
za milióny korun vybudovalo se praktic-
ky nedá (po většinu roku) vydržet. Proč? 
Vždyť jsou tak hezká a barevná. No to 
opravdu jsou, ale být tam víc jak hodinu se 
nedá. Rozpálené plochy beze stromů, bez 
pítka, bez dobrodružství, bez záchodů, bez 
restaurace. Ó páni konšelé, byli jste někdy 
s dětmi na takovém hřišti? Ujíždí nám vlak 
ve všech směrech rozvoje města a vy budu-
jete cyklostezky.

Takže otázka, ne za pět bodů, ale za 1 
miliardu korun. Budeme dál volit sympa-
tické a jistě příjemné lidi do vedení nebo 
tu jednu miliardu korun, který má město v 
rozpočtu, začneme využívat ku prospěchu 
nás všech? (mimochodem víte, že z 1 mld 
korun městského rozpočtu jde 90% na 
provoz města?) Budeme se rozhodovat na 
základě bakšiše, který nám někdo předho-
dí v podobě ušetřených 24 korun za lístek 
na MHD nebo na základě strachu, který v 
nás vyvolávají mnohé strany z migrantů? 

Věřím, že ta jedna miliarda se dá využít 
smysluplně pro všechny z vás, aniž by-
chom potřebovali dělat populistické kro-
ky. Jak?

BUDOUCNOST MĚSTA JIHLAVY 
MÁ NÁZEV „ODBORNOST“!

Já nevím jak vy, ale já když jdu k lékař,i 
tak toužím, aby mé koleno opravil ten nej-
lepší lékař, který je k dispozici. A pevně, 
opravdu pevně věřím, že operaci kolene 
bude dělat ortoped, a ne zubař. Ačkoliv 
oba mají medicínu. S řízením města je to 
stejné. Slušnost není kompetence. Sluš-
nost je nutnost, ale k té je třeba přidat i 
tu kompetenci. Za posledních 10 let se 
ukazuje, že pokud 500 úředníků nebude 
vést opravdový odborník, nebude nikdy 
město zdravé. Bude prostě kulhat, umírat 
a prosit. Prosit vás, voliče, abyste pomoh-
li. Abyste se zamysleli, kdo má toto měs-
to, město Jihlavu, vést do první ligy!

JAK SE HRAJE PRVNÍ LIGA?
Koalice Žijeme Jihlavou svoji filozofii 

opírá zejména o odbornost. Ano, hod-
ně jsme zariskovali, když jsme opustili 
populismus silných jmen a silných gest. 
Ale my věříme, že nás lidé pochopí, věří-
me, že lidé přijmou logiku našich argu-
mentů, kterou jim nabízíme. Všem Jihla-
vanům chceme říci. Jde to i lépe! Jihlava 
má na to, hrát první ligu, a věřte mi, že 
radost z toho budeme mít všichni. Co 
tedy patří do první ligy?

Jihlava musí začít stavět město. Pokud 
Jihlava začne stavět obytné čtvrtě a bude 
samo nabízet nové byty a nové pozemky, 
bude sama zkvalitňovat veřejná prostran-
ství, a to především na svých pozemcích, 
pak se stane následující. Jihlava nabídne 
všechny druhy bydlení, včetně družstev-
ního. Tedy lidé nebudou muset využít 
hypotéky, a zároveň budou mít větší 
bydlení. Sníží se cena bydlení, jak bytů, 

tak pozemků o 20 %, možná i 30 %. To 
uzdraví trh s nemovitostmi, a i ostatní 
developeři budou muset zlevnit a budo-
vat víc než pole domků. Budou se muset 
začít víc starat o kvalitu i komfort. 

Přilákáme tímto i nové občany, a tím 
zvýšíme úroveň rozpočtu o desítky i stov-
ky milionů korun ročně. Ty pak můžeme 
investovat do dětských hřišť, do parková-
ní, do podpory podnikání. 

Zdá se vám to až příliš jednoduché? Ale 
ono to je jednoduché, jen tomu musí lidé 
ve vedení rozumět. Současný územní plán 
okleštil všechny rozvojové plochy a nevy-
tyčil ani jedinou plochu města. Proč?

Současný odbor rozvoje ani odbor 
územního plánování nevyužil jedinou 
dotaci (25 mil Kč) na rozvojové a kon-
cepční materiály, které by určily, kde se 
takové plochy mají vytvořit. Proč?

Opravujeme a hledáme, jak pomoci 
náměstí. Akce za 50 miliónu korun. A při-
tom nikoho nenapadlo, že náměstí potře-
buje lidi. Že dokud bude kolem náměstí 
pole, místo krásných městských čtvrtí, pak 
není KDO a PROČ by na náměstí chodil. 
Prostě ti, kdo tam bydlí, tak ti tam jsou. 
Proč se tomu divíme? Opravme město, 
postavme město, a náměstí začne fungovat.

Vážení spoluobčané, píšu vám jen stříp-
ky, které odborníci z naší koalice dnes a 
denně řeší ve svých projektech.  Za koalici 
Žijeme Jihlavou!  Vám mohu zaručit, že s 
odborníky na radnici je možné toto město 
vrátit do první ligy. 

 Ing. Vít Zeman
Lídr kandidátky Žijeme Jihlavou!

Manažer udržitelného  
rozvoje měst a obcí ČR

(PI-j10-trojkod)

Žijeme Jihlavou!
VLAJKOVÁ LOĎ POZITIVNÍCH ZMĚN

Vít
Zeman



 STRANA 24 Inzerce NJR - ŘÍJEN 2018

S námi máš internet bez závazku!

Optický internet
200 Mb/s za 350 Kč měsíčně!

Stabilní optické připojení. 
Aktivace ZDARMA.

Jana Masaryka 12, Jihlava  |  567 579 111  |  www  .netbox.cz/jihlava

Nabídka platí do 31. 7. 2018
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program
Československá hymna  |  úprava O. Jeremiáš               
Antonín Dvořák  |  Předehra Můj domov op. 62                   
Bedřich Smetana  |  Vltava                                                
Bedřich Smetana  |  Libuše předehra                                   
Bedřich Smetana  |  Libušino proroctví                               

účinkují
Lucie Hájková  |  soprán
Sbor Gymnázia Jihlava
Moravská filharmonie Olomouc
Marek Štilec   |  dirigent

Vstup zdarma. 
Vstupenky budou k dispozici od 24. října 2018

na Turistickém informačním centru.

Pořádá statutární město Jihlava.

koncert 
ke 100. výročí
vzniku 
Československé
republiky
 31. října 2018 v 18.00 
 Horácké divadlo Jihlava 

 www.visitjihlava.eu 

 československých 
100 let
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OLTE

ZDARMA

MESTSKÁ
HROMADNÁ
DOPRAVA
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Svobodní a Realisté
Spolecne pro Jihlavu

NA MAGISTRÁT

 1. RÍJNA 2018 od 15:00

UCINKUJÍ:

ROCKOVÉ KAPELY

AUTOBUS

ZVEME VÁS NA ROCKOVÝ KONCERT

DÁLE VYSTOUPÍ:

NA MASARYKOVE NÁMESTÍ

DAN MORAVSKÝ

BOONKER
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Stavíme, bydlíme...
STRANA 29

Topná sezóna nás stojí nejen pení-
ze, ale i nervy. Spor kvůli topení 
zažilo 67 % Čechů. Termostatu vlád-
nou muži.

S blížícím se koncem topné sezó-
ny se do českých domácností možná 
zas vrátí klid a mír. Průzkum portá-
lu Ušetřeno.cz mezi 700 responden-
ty totiž ukázal, že topení je v čes-
kých domácnostech i na pracovištích 
velkým tématem. Hádáme se kvůli 
nastavení teploty i ovládání termo-
statu, a to i několikrát týdně.

Konflikt kvůli nastavení topení 
zažívá celých 67 % Čechů, a to ne 
jednou za sezónu. 

Několikrát do měsíce, i častěji řeší 
téma vytápění tři čtvrtiny domác-
ností. Celých 16 % se pak o topení 
dohaduje prakticky každý den.

Topná sezona stojí nejen peníze
„Částka za topení je výraznou 

položkou v rodinném rozpočtu. U 
rodinných domů se pohybuje běžně 
okolo 40.000 Kč za jednu sezónu. Část 
sporů pramení z toho, že se jeden člen 

rodiny snaží držet náklady nízko i přesto, 
že  zbytku domácnosti je zima,” vysvět-
luje Tomáš Suchý z Ušetřeno.cz.

Češi si totiž rádi přitopí. Pro 60 % 
dotázaných je ideální teplota v bytě 

20-21 °C, a více než třetina pak 
„mrzne”, pokud v bytě nemá ales-
poň 22-24 °C. Pouhá 4 % otužilců 
uvedla, že preferují teplotu mezi 17 
a 19 °C. -tz-
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Do kroniky Jihlavského půlma-
ratonu přibyl 5. ročník. Ulicemi 
krajského města Vysočiny proběh-
lo druhou zářijovou neděli na 450 
účastníků. V cíli byl nejrychleji Jiří 
Šacl. Certifikovanou trať, dlouhou 
21.097 m, zdolal v čase  1:15:06.

„Běhám spíše kratší distance, ale 
tento závod se mi hodil do trénin-
kového programu, a tak jsem se při-
hlásil,“ uvedl Šacl, jenž startoval v 
jihlavském závodě vůbec poprvé. 

Druhé místo vybojoval Leoš Pe-
louch, třetí skončil Jakub Exner, 
obhájce loňského a předloňského 
prvenství.

O největší překvapení se postarala 
Lucie Maršánová, suverénní vítězka 
ženské kategorie. Pár týdnů po zra-
nění, způsobeném ošklivým pádem 
na evropském šampionátu v běhu 
do vrchu, zaznamenala na půlma-
ratonu celkově šestý nejlepší čas 
1:24:51. A to neběžela naplno…

„Ještě regeneruji, a při běhu to po-
řád není ono, tak jsem pošetřila síly. 
Čeká mě totiž ještě mistrovství světa 
v běhu do vrchu,“ prozradila.

Organizátoři hlásili spokojenost 
na všech frontách. „Byli jsme na-
pjatí, co udělá pátý ročník s účastí. 
Závodníků bylo více než minulý rok, 
takže jsme pochopitelně rádi,“ řekl 
ředitel závodu Jiří Holoubek.

Dodejme, že v charitativním Ro-
dinném běhu pro nemocnou šes-

tiletou Leontýnku se vybralo 25 
tisíc korun.

Celkové pořadí Jihlavského 
půlmaratonu 2018 – muži: 1. Jiří 
Šacl (Natural Jihlava) 1:15:06.6, 
2. Leoš Pelouch (SK Chotěboř) 
1:17:42.5, 3. Jakub Exner (Pteam 
Jihlava) 1:19:50.3, ženy: 1. Lu-
cie Maršánová (Natural Jihlava) 
1:24:51.5, 2. Kateřina Zvolánko-
vá (-) 1:29:18.6, 3. Olga Krčálová 
(Polenský team) 1:31:43.9. -cio-

Půlmaraton ovládl debutant Šacl

BĚŽEC Jiří Šacl je historicky třetím celkovým vítězem Jihlavského půlmaratonu. 
 Foto: 2x Michal Boček

ÚČASTNÍCI závodu opět zaplnili jihlavské ulice.

V extralize se jim líbilo. Žádný div, 
že chtějí zpátky. Hokejisté jihlavské 
Dukly vstoupili do nového ročníku 
Chance ligy s postupovým cílem.

„To jsme ostatně deklarovali již po 
jarní neúspěšné baráži. Na tomto cíli se 
nic nemění,“ řekl jednatel klubu Bed-
řich Ščerban.

Dukla je v hokejových kruzích pova-
žována za hlavního favorita první ligy. 
Do skupinky nejbližších pronásledo-
vatelů patří České Budějovice a Klad-
no. Tyto celky by si to měly v play off 
rozdat o dvě místa v prolínací soutěži.

Po sestupu doznal jihlavský kádr 
řady změn. Nejcitlivější otázkou byl 
před sezonou post brankáře. Dukla 
vsadila na Švéda Niklase Lundströ-

ma, který zatím chytá spolehlivě. 
V prvním soutěžním utkání udržel 
čisté konto. Defenzivní řady vyztu-
žili Jan Pohl, Petr Štindl a navrátilec 
Miha Štebih, v útoku by měli být 
tahouny střelci Vlastimil Dostálek 
s Matějem Pekrem. Oba již chytili 
střeleckou slinu.

„Kádr je stabilizovaný a dobře dopl-
něný. Vyhnou-li se nám zranění, věřím, 
že budeme úspěšní,“ uvedl hlavní kouč 
Petr Vlk, jehož svěřencům patřilo po 
pěti odehraných kolech 6. místo ta-
bulky. V domácím prostředí rozdrtili 
České Budějovice a Kadaň shodně 
7:0, venku prohráli v Přerově (4:5), 
respektive Prostějově (2:3), a pora-
zili Kladno (3:2 na nájezdy).  -cio-

Dukla chce extraligu zpět

BRANKÁŘ Niklas Lundström je jedním ze dvou cizinců v prvoligovém kádru 
jihlavské Dukly. Druhým je slovinský obránce Miha Štebih.  Foto: Michal Boček Z vítězné vlny spadli dolů, a stej-

ně tak tabulkou. Druholigovým 
fotbalistům FC Vysočina se od 
poloviny srpna do poloviny září 
nedařilo. Vybojovali pouze dva 
body a jejich výkony vůbec neby-
ly přesvědčivé.

„Já to řeknu, jsme v herní krizi,“ při-
znal hlavní kouč Martin Svědík. Co 
ji způsobilo? Důvodem číslo jedna 
je špatná defenzivní činnost. Jihlava-
né inkasují branky po vlastních chy-
bách. „Neuhrajeme vzadu nulu, což je 
hlavní problém. V obraně nejsme dů-
slední,“ zlobil se trenér.

Druhým důvodem je nesehranost. 
Jakmile Svědík našel optimální sesta-
vu, došlo k prodeji dvou jejích opor, 
krajního obránce Tilla Schumache-
ra (Bohemians 1905) a ofenzivního 

středopolaře Jozefa Urblíka (Puskás 
Akadémia/Maďarsko). Do toho při-
šla zranění…

„Bohužel se opožděně projevu-
jí změny, které se v mužstvu v létě 
udály,“ litoval ředitel FC Vysočina 
Jan Staněk. „Na druhou stranu hrá-
či vědí, že tento mančaft by měl hrát 
lépe,“ dodal.

Klub, jenž není, kvůli finančním 
problémům dlouholetého hlavní-
ho partnera, v optimální ekonomic-
ké kondici, přivedl před koncem 
přestupního termínu několik posil. 
Ale… „Honíte-li hráče na poslední 
chvíli, a zadarmo, jejich kvalita nebu-
de taková, jakou bychom si představo-
vali,“ podotkl Martin Svědík.

Kdepak, návrat mezi tuzemskou 
elitu nebude jednoduchý…  -cio-

Na fotbalisty dolehla krize

KOUČ FC Vysočina Martin Svědík má o čem přemýšlet… Foto: Michal Boček  
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(Dokončení ze str. 4)
Jaké cíle máte nyní, na počátku 

svého působení, a co plánujte časo-
vě rozložit?

Celý plán rozvoje kultury, volného 
času a cestovního ruchu je sestaven 
pro 8 let, a k němu na kratší období 
jednoho nebo dvou let vznikají akční 
plány, aby bylo jasné, čemu se věno-
vat přednostně. První akční plán byl 
sestaven ještě předtím, než jsem na 
radnici nastoupila. 

A ještě o rok později, tedy letos 
v květnu, byla přijata manažerka ces-
tovního ruchu. Hlavně kvůli tomu, že 
dnes prostě nejsou lidi, se plnění ně-
kterých úkolů maličko pozdrželo. 

Ještě před koncem roku 2018, když 
vyhodnocuji plnění prvního akčního 
plánu, musím říct, že se nám držet 
tempo daří. Řečí čísel to znamená, že 
v běhu je 21 z 23 vybraných projektů 
do prvního akčního plánu.

Abych byla konkrétnější, otevřela se 
naučná stezka továrníka Löwa v He-
leníně, máme podklady pro generel 
veřejného prostoru pro kulturu, ně-
které prostory před kulturními zaří-
zeními již mají hotové návrhy úprav 
– zajímavé jsou studentské nápady na 
úpravu předprostoru Domu kultury 
nebo Dělnického domu – vybraný je 
projekt na revitalizaci Masarykova 
náměstí.

Zpracovali jsme analýzu potřeb zo-
ologické zahrady, návštěvníků zoo 
a města, které by se mohly naplnit 
v areálu továrny Modeta v sousedství 
zahrady. Budova bude ještě několik 

let využívaná textilní firmou. Rádi 
bychom ale byli připraveni, a hned – 
jakmile se objekt uvolní – začali s re-
konstrukcí vedoucí k účelnému vyu-
žití městského majetku. Strategický 
význam objektu Modety a jeho další-
ho využití si dobře uvědomují členo-
vé vedení města, se kterými postup 
dalšího využití konzultujeme, a oni 
celý proces řídí.

No, a tím se dostávám ke Stříbrné-
mu údolí, protože zoologická zahrada 
a budova Modety jsou vlastně jeho 
srdcem. Pojem „Stříbrné údolí“ při-
nesla právě strategie pro kulturu. 

Když se lidé, kteří se kolem kultury, 
volného času a cestovního ruchu točí, 
sešli nad mapou, označovali místa, 
kde jsou stávající zařízení, a také ob-
lasti, kde by se nějaká kultura nebo 
volnočasové aktivity mohly odehrá-
vat. 

A při pohledu na zpracovanou 
mapu se objevil pás zeleně podél řek 
Jihlavy a Jihlávky, který prochází měs-
tem a nabízí skvělé možnosti k tráve-
ní volného času místním, i dostatek 
přitažlivých zážitků pro návštěvníky 
Jihlavy.

Už teď prostor Stříbrného údolí lidé 
využívají, třeba areál Českého mlýna, 
nebo cyklostezku za Kauflandem, 
Vodní ráj a zoologickou. Jen do zoo 
vejde každý rok víc než 300 tisíc ná-
vštěvníků, a okolí řeky na obě strany 
by jim mohlo nabídnout další mož-
nosti, jak si pobyt ve Stříbrném údolí 
a potažmo ve městě prodloužit a vy-
lepšit. 

Samotný pojem „Stříbrné údolí“ má 
různé rozměry. V rámci města je to 
zhruba prostor mezi Starými Horami 
a Starou Plovárnou nebo Pančavou, 
s přesahem k lokalitě V Ráji. 

Obě tato místa, Staré Hory i Ráj, 
jsou spojena se slavnou minulostí 
a těžbou stříbra – odtud také název 
„Stříbrné údolí“. Po řekách se ale dá 
pokračovat od Starých Hor dál na 
Rantířov, a tudy vede obdivuhodná 
technická památka, vodní náhon ze 
14. století, který je na svou dobu na-
prosto mimořádně technicky nároč-
nou a skvěle zvládnutou stavbou. 

Dnes už v místě zbývají jen zbytky 
po původním náhonu, které se chys-
táme, třeba formou naučné stezky, 
výletníkům ukázat. Na druhou stranu 
zase můžeme proti proudu Jihlávky 
pokračovat do Rantířova. S využitím 
podobnosti v názvech obou obcí je 
tedy možné říkat, že Stříbrné údolí 
vede vlastně od Rantířova k Rančířo-
vu. A to jsme se ještě nedostali k pra-
menům obou řek…

Aktuálně dokončujeme ideovou 
studii území Stříbrného údolí, která 
prostor dělí na jednotlivé lokality, po-
pisuje jejich přednosti, které bychom 
měli zachovat, upozorňuje na nedo-
statky a bariéry, a popisuje charakter 
a možné další využití míst. Studie by 
potom měla sloužit jako návod v pří-
padě záměrů na změnu nebo rozvoj 
lokality.

Zajímá nás zároveň také možnost, 
jak by se lidé mohli Stříbrným údo-
lím přepravovat, protože část údolí 

je součástí zeleného okruhu kolem 
centrální Jihlavy. Záměrem okruhu 
je, aby se místní i turisté mohli projít 
nebo projet na kole Jihlavou, a přitom 
být obklopeni zelení.

Pro turisty je ve strategii připraveno 
také několik opatření. Třeba zavedení 
destinační karty, nebo vytvoření vir-
tuálních naučných stezek, jakési mapy 
skrytých příběhů. I na nich už pracu-
jeme, a doufám, že je budeme moci 
v příštím roce dát lidem k dispozici.

Jak jsem uvedla už na začátku roz-
hovoru, a teď to čtete sami, strategie 
je plná skvělých nápadů a plánů, a je 
mou velkou radostí je uvádět v život. 
Jen pro představu – tenhle dlouhý vý-
čet je jen asi polovinou celého rozsa-
hu strategie.

Pro své cíle musíte lidi získat. 
Jaké máte zkušenosti s touto oblas-
tí?

Už jsem zmínila, že při přípravě stra-
tegie lidé z kulturní a volnočasové ob-
lasti i ti, kdo se podílejí na cestovním 
ruchu, spolupracovali a pomáhali. A 
aktivita v nich stále přetrvává. 

Je mým velkým úkolem tenhle spo-
lečný tah k lepší Jihlavě udržet a pod-
porovat. Jsem ráda, že podporu cítím 
i ze strany vedení města. Ze zkušenos-
ti vím, že se lepších výsledků dosáhne 
spíše než povinností dobrovolnou 
spoluprací. 

A za to, že se na vytváření kulturní, 
na zážitky bohaté a k turistům vlídné 
Jihlavy dobrovolně podílejí, patří dík 
hodně dlouhé řadě lidí. Děkuji.

Manažerka kultury magistrátu

Co se může stát, když spojí síly Jih-
lava, Kraj Vysočina a nápaditá mysl 
jednoho místního umělce? Masary-
kovo náměstí se promění ve velkou 
divadelní scénu, kde může návštěv-
ník nasát autentickou atmosféru 
uplynulých 100 let od vzniku repub-
liky až do současnosti a velkolepě 
tak oslavit výjimečné výročí.

„Akce Proletí 100letí se pod taktov-
kou zpěváka, herce a kováře z vysočin-
ské Třeště Petra Píši odehrála 15. září, 
a kromě odpoledních vystoupení a série 
zážitkových aktivit se objevila při zá-
věrečné show také sama republika, kte-
ré diváci mohli předat dort i s překva-
pením,“ sdělila koordinátorka akce 
Alena Zápotočná z městského odbo-
ru školství, kultury a tělovýchovy.

Oslavu, která letos v republice ne-
měla obdoby, však hlavně tvořili lidé 
a jejich vzájemná spolupráce. Na ply-
nulém průběhu se podílela přibližně 

desítka zaměstnanců jak z městské-
ho, tak z krajského úřadu, desítka 
spolků a příspěvkových organizací, a 
také sedm vyšších odborných i střed-
ních škol. Podmínkou bylo jediné – 
mít vztah k Jihlavě a Vysočině. A vy-
držet celý víkend nespat.

„Republičce propůjčila svůj skvělý 
hlas naše milovaná Evička Čurdová, 
za nás občany mluvil Ondra Vetchý, 
natočeno ve studiu Jardy Hypochond-
ra. Vlajkami na radnici sunuli, točili, 
a poté nádherně cvičili jihlavští sokolí-
ci ze Sokolské župy plukovníka Švece. 
Stínovali a z radnice řvali a busty vy-
hazovali Škrdlové z divadla T.E.J.P., 
Géčko a Káca z De Facto Mimo. Busty, 
co letěly z oken, tvořili žáci výtvarného 
oboru ZUŠ Jihlava. Prior a dort oblékl 
pro potřeby videoprojekcí neuvěřitelný 
Vláďa Vlček, čalouník z Horáckého 
divadla,“ vyjmenoval Petr Píša, autor 
celého projektu.

Proletí 100letí: O sto let nazpět
V podobném duchu by mohl Petr 

Píša jmenovat ještě dlouho. Projekt 
Proletí 100letí odstartoval již v květ-
nu na pikniku u příležitosti vernisáže 
výstavy Vysoké školy polytechnické 
Jihlava. Opéct buřty a poslechnout 
si hudbu v parku u autobusového 
nádraží mohli Jihlavané pod vlajka-
mi České republiky i na konci srpna.

„Od června jsme také jezdili s objek-
tem obří osmičky po Vysočině a vozili 
s sebou Strom Vysočiny. Segmenty vět-
ví, které z něj snímáme, vymalovaly v 
pěti městech děti, a na strom se vrátily 
právě v sobotu 15. září na Masarykově 
náměstí v Jihlavě,“ přiblížil dále Petr 

Píša. Společně s jihlavskými havíři 
na pódiu Proletí 100letí vystoupili 
také starostové všech pěti okresních 
měst, hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek i primátor Jihlavy Rudolf 
Chloupek.

Projekt byl spolufinancován sta-
tutárním městem Jihlavou a Krajem 
Vysočina, od kterého vzešel prvotní 
nápad společnou oslavu století usku-
tečnit. „Strom Vysočiny byl umístěn v 
areálu krajského úřadu, a bude zapojo-
ván do akcí, které budou na krajském 
úřadě probíhat,“ dodala koordinátorka 
akce Ivana Šteklová, vedoucí odboru 
sekretariátu hejtmana kraje. -tz-

K ViDění byly automobily z počátku minulého století.  Foto: Jakub Koumar
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Výstavy
Muzeum Vysočiny, 

Masarykovo nám. 57/58,  
tel. 567 573 880,  

e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz, 
http://muzeum.ji.cz/. 

do 25. 11. 
100 LET REPUBLIKY – očeká-

vání, naděje a skutečnost
Odraz významných přelomových 

událostí 20. století v Jihlavě.

21. 9. – 18. 11. 
ZNÁMKY V HISTORII ČESKO-

SLOVENSKA
Průřez filatelistickou tvorbou.

5. 10. – 6. 10. 
IX. VÝSTAVA HUB
Tradiční výstava pořádaná s Myko-

logickým klubem Jihlava.

5. 10. – 25. 11. 
254 HISTORICKÝCH PO-

HLEDNIC JIHLAVY
Výběr z historických pohlednic Jih-

lavy, od těch nejstarších až po ty ne-
dávno zasílané.

18. 10. – 18. 11. 
PŘÍRODOVĚDCEM V MUZEU
Výstava představí zajímavosti z de-

pozitářů, techniky zpracování sbír-
kových předmětů, zajímavé osob-
nosti, i vývoj jednotlivých oborů v 
průběhu posledních sta let.

2. 10. – 11. 11. 
BANÁT, žIVOT NAšICH Kra

JANů
Fotografie Davida Tesaře. Kavárna 

Muzeum.

OGV, Masarykovo nám. 24,  
tel. 567 309 722, www.ogv.cz

REVOLUTION TRAIN
„PREVENCE 2.0  JIHLAVA“

POZVÁNKA NA PROHLÍDKU PROTIDROGOVÉHO VLAKU A TISKOVOU KONFERENCI

Představení inovativního projektu v oblasti primární prevence
Revolution Train – „Prevence 2.0 – Jihlava“

 
11:00 - 11:30 - Tisková konference
11:30 - 12:00 - Lehké občerstvení 
12:00 - 13:00 - PREVENCE 2.0. - Workshop 
Železniční stanice Jihlava hl. nádraží

Prohlídka vlaku: 8:20 / 8:40 / 9:00 / 9:20   (program trvá 70minut)

E-mail: tuma@revolutiontrain.cz • tel.: +420 774 724 757
Prosíme o potvrzení vybraného termínu prohlídky vlaku do 6. 10. 2018

www.revolutiontrain.cz

16. 10. 2018

Společně zvou: 

Pavel Tuma 
autor projektu

Nadační fond 
Nové Česko

Revolution 
Train

Národní 
protidrogová 

centrála SKPV PČR

Akce se koná za podpory 
Česko-německého 
fondu budoucnosti

zachycuje krajiny, jejichž tmavá zákou-
tí jsou zcela neprostupná jak očím, tak 
sebejistotě rozumu, opojeného mohut-
nými stíny, ostrými kontrasty a monu-
mentálními tvary objektů, jejichž všed-
nost je utopena v temnotě.

Kurátor Jaromír Typlt. Vstupné 25 
Kč. Vernisáž 25. 9. v 17 hodin (vstup 
volný).

Magistrát města Jihlavy,  
Masarykovo náměstí 1

19. 9. – 10. 10. 
ARCHITEKTUra VE SLUž-

BÁCH PRVNÍ REPUBLIKY
Výstavu připravil Národní památ-

kový ústav k výročí 100 let vzniku 
samostatného Československého 
státu. Jelikož NPÚ pečuje přede-
vším o dědictví naší stavební kul-
tury, rozhodl se připravit výstavu, 
která prezentuje architekturu v éře 
první republiky na území Kraje Vy-
sočina. Výstava je rozdělena podle 
typů staveb (rodinné domy, zdra-
votnická zařízení, veřejné budovy).

Vestibul jihlavské radnice, Městské 
informační centrum

Galerie NONSTROP, Open air art 
gallery, Malá Lazebnická

8. 8. – 31. 10.  
TEREZA DAMCOVÁ – HVĚZD-

NÁ BRÁNA

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10,  
tel. 567 573 730, 567 573 735,  

www.zoojihlava.cz,  
e-mail: propagace@zoojihlava.cz

říjen
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

říjen
TUGELA FALLS – nejvyšší vo-

dopád světa?! 
Fotografická výstava Martina Šíla. 

Africká vesnice Matongo – škola.

Září  - prosinec 
VELKÉ I MALÉ KOČKY V HLE-

DÁČKU FOTOGraFA DIVOKÉ 
PŘÍRODY 

Fotografická výstava Vladimíra Če-

cha ml.
Výstavní místnost za pokladnou 

v hlavním vstupním areálu.

M&K galerie, Hany Kvapilové 24, 
tel. 603 248 192,  

e-mail: mk-galerie@mk-galerie.cz

20. 9. – 30. 10. 
„COMMEDIA  DELL ARTE“  
Výběr z díla Adolfa Borna, Jarosla-

vy Pešicové a Karla Tomana.
Otevřeno pondělí a úterý od 15.00 

do 17.00 nebo kdykoliv jindy po 
předběžné telefonické domluvě.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 
ww.hotelgmahler.cz

6. 9. – 31. 10. 
Alois Jurka – MEZI SVĚTY – vý-

stava mandal a obrazů

Bez obav, Husova 16,  
www.stacionar-jihlava.cz

Výtvarná dílna a prodejní galerie 
Denního a týdenního stacionáře  
Jihlava, příspěvková organizace

3. 9. – 31. 12. 
„PRÁCI ČEST!“
Foto výstava zachycuje uživatele 

při práci na výrobcích, které lze kou-
pit v galerii Bez obav.

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54

11. 9. – 31. 10. 
PAVEL BEZDĚČKA – kresby a 

obrazy
DNK – foyer, Violka a kavárnička.  

Klub Zacheus, Komenského 20

5. 10. – 26. 10. 
JINO TIME
Obrazy, sochy, fotografie, koláže, 

objekty, ruční práce a PŘÁTELÉ.
Vernisáž 5. 10. 2018 v 18 hodin. 

Minigalerie Trifoil, Husova 10,  
www.trifoil.cz

září – říjen
RůžIČKOVÁ  - obrazy
Park za odborem dopravy MMJ – 

areál VŠPJ

1. 6. – 31. 10. 
STOVKA
Přijďte navštívit venkovní vzdělá-

vací výstavu ke stému výročí repub-
liky. K vidění je až do konce října 
v areálu Vysoké školy polytechnické 
Jihlava – v parku za odborem dopra-
vy Magistrátu města Jihlavy. 

Čeká na vás 24 panelů rozestavě-
ných do tvaru České republiky. Se-
známí vás s děním v Jihlavě za posled-
ních 100 let, poukáže na osobnosti 
Jihlavy, které ovlivnily dění jak v re-
gionu, tak i mimo něj a připomene 
některé události, které změnily naše 
životy. Odborným garantem výstavy 
je doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.  
Uprostřed je k dispozici gril ve tvaru 
Československa v době vzniku, proto 
neváhejte a udělejte si piknik v parku.

Městská knihovna
Hluboká 1, tel. 565 597 859, 850, 851

e-mail: knihovna@knihovna-ji.cz, 
www.knihovna-ji.cz

1. 10. – 30. 11. 
100. výročí vzniku naší republiky 

ČSR v ilustracích Zdeňka Buriana
Beseda k výstavě proběhne 1. 10. v 

17.00 v přednáškovém sále knihovny.

4. 9. – 14. 10.
ZDENĚK šPLÍCHAL | Vědomí 

(ne)skutečnosti
Výstava jednoho z nejvýraznějších 

výtvarných umělců Vysočiny.

OGV, Komenského 10,  
tel. 567 301 680,  

ředitel 567 301 681, e-mail: ogv@ogv.cz

7. 6. – 14. 10.
JAK LESY MYSLÍ 
Výstava se zabývá zobrazením lesa 

v současném umění.

7. 6. – 14. 10.
IGLOO 9: Byl by tam jiný les?
Zvukové a terénní nahrávky z bělo-

věžské oblasti.

13. 9. – 14. 10.
JAN KARPÍšEK – Včelí obrazy
Malíř Jan Karpíšek tvoří obrazy 

a asambláže společně s přírodními 
procesy.

Městská knihovna Jihlava,  
Hluboká 1, www.knihovna-ji.cz

1. 10. – 30. 11. 
100. VÝROČÍ VZNIKU NAšÍ 

REPUBLIKY ČSR v ilustracích 
Zdeňka Buriana

Beseda k výstavě proběhne 1. 10. v 
17.00 v přednáškovém sále knihovny

Dům Gustava Mahlera,  
Znojemská 4, tel. 565 591 849,  
e-mail: mahler@jihlava-city.cz 

www.mahler.cz. 

26. 9. – 17. 11.
KAREL DOšEK – na dosah
Největší podmanivost snímků libe-

reckého fotografa Karla Doška nespo-
čívá jen v citlivosti na světlo, ale i na 
jeho nepřítomnost. Na fotografiích 
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1. 10. v 16.00
TVŮRČÍ DÍLNA PRO DOSPĚ-

LÉ
Výroba podzimního závěsu do 

okna.
Lektorka Magdaléna Kupková, 

kurzovné 50,- (malý přednáškový 
sál)

3. 10. v 18.00
VAN MORRISON
36. hudebně-poslechový pořad hu-

debního publicisty Jiřího Černého

4. 10. v 17.00
HANA
Beseda a autorské čtení se spisova-

telkou Alenou Mornštajnovou.

6. 10. ve 13.00, 13.30 a 14.00
URBAN GAME: Stát!
Vzniká nový stát – městská zážit-

ková hra.

8. 10. v 18.00
SEDM PÍSNÍ PRO DLOUHÝ 

ŽIVOT
Promítání filmu v rámci projektu 

Promítej i ty!
Spolupráce s Europe Direct Jihlava 

a Eurocentrem Jihlava

10. 10. v 16.00
PO STOPÁCH ZNÁMÝCH JIH-

LAVANŮ
Procházka po ústředním hřbito-

vě s jihlavským badatelem Vilémem 
Wodákem.

17. 10. v 17.00
VELKÉ TAJNOSTI
Beseda s autorem řady knih o ta-

jemnu Arnoštem Vašíčkem

18. 10. v 17.00
SPÁNEK: základní kámen pev-

ného zdraví
Přednáška z cyklu Praktická ájur-

véda s Ivou Georgievovou; vstup 
100,-

22. a 29. 10.v 16.00
KURZ GENEALOGIE
Kde hledat? Jak hledat? Lektorka 

Bc. Magdaléna Kupková

24. 10. v 17.00
STO LET OD VZNIKU ČESKO-

SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Ideje – realita – tradice
Diskuzní večer s odborníky

25. 10. v 17.00
VANUATU: Děti ráje
Přednáška cestovatele Tomáše Ku-

beše

31. 10. v 16.00
FAKTA VS. MÝTY O EU
Přednášející: Jan Pátek z Infor-

mační kanceláře Evropského parla-
mentu

Spolupráce s Europe Direct Jihlava

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:

4. 10. v 16.00
SLYŠÍŠ, JAK MLUVÍ STROMY?
Čtení a vyrábění pro děti od 6 let.
Kapacita 12 dětí, rezervace nutná
Pobočka Horní Kosov

22. 10. ve 13.30
KNIHÁČKOVO POČTENÍČ-

KO
Čteme a soutěžíme s dětskými ko-

lektivy
Dětské oddělení 3. poschodí

24. 10. v 9.00
ŠNEČKU, ŠNEČKU, VYSTRČ 

RŮŽKY
Hernička pro maminky a děti
Kapacita 8 dětí, rezervace nutná
Pobočka Horní Kosov

29. 10. v 15.00
DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé
Dětské oddělení 3. poschodí

Horácké divadlo Jihlava
Komenského 22, tel.  

Prodej vstupenek 567 161 014,  
předplatné 567 161 049,  

e-mail: prodej@hdj.cz, www.hdj.cz

VELKÁ SCÉNA
1. 10. v 10.00
O PERNÍČKOVI / David Wood
Rodinný muzikál, který má spád, 

vtipné dialogy, zábavné situace, skvě-
lá hudební čísla a využívá Interakci s 
dětským publikem. Vhodné pro děti 
od 4 let.

2. 10. v 17.00
TISÍCROČNÁ VČELA / P. Jaroš, 

M. T. Růžička, S. Petrů
Mýtus o jednom včelíně, jedné ro-

dině, jedné vsi, jedné zemi a jednom 
malém národě. Mýtus o společenství, 
v němž každý má své místo. Mýtus o 
lásce a odpouštění. Mýtus o domově 
a opouštění. O hrdinství a oběti. O ná-
silí a chaosu. O zbabělosti, fanatismu a 
lži. Mýtus o lidskosti. O světě, který je 
třeba bránit i za cenu vlastního života.

M1

3. 10. v 19.00
TISÍCROČNÁ VČELA / P. Jaroš, 

M. T. Růžička, S. Petrů
KV1

6. 10. v 19.00
ZAPOMENUTÉ SVĚTLO/ J. 

Deml, M. Jelinek, M. T. Růžička
DERNIÉRA

7. 10. v 15.00
O PERNÍČKOVI / David Wood

9. 10. v 19.00
TISÍCROČNÁ VČELA / P. Jaroš, 

M. T. Růžička, S. Petrů
J1

10. 10. v 17.00
OBraZ DORIANA GraYE / 

Oscar Wilde, Pavel Šimák
Grayova dekadence je nadčasová, 

honba za společensky definovanou 
normou krásy a tělesných proporcí 
„vzorových“ lidí, sexismus, strach ze 
stáří – to všechno jsou motivy objevu-
jící se v jakékoliv prosperující společ-
nosti průřezem celou historií lidstva. 

… a celé to vede k absolutnímu 
rozmělnění základního tázání se po 
smyslu našeho bytí, odklonění od 
přirozenosti a cesty za poznáním du-
chovních hodnot.

11. 10. v 19.00
SPLAŠENÉ NŮŽKY / Paul Pörtner
Když se v poschodí nad kadeřnic-

kým salónem Splašené nůžky stane 
vražda, jedinými opravdu nestran-
nými pozorovateli a svědky jsou 
diváci v hledišti. A jen na nich zá-
leží, zda se podaří usvědčit vraha.

12. 10. v 19.00
TISÍCROČNÁ VČELA / P. Jaroš, 

M. T. Růžička, S. Petrů
C1

13. 10. v 19.00
TISÍCROČNÁ VČELA / P. Jaroš, 

M. T. Růžička, S. Petrů
B1

16. 10. v 19.00
JEDINÝ ŽIVOT / Alžběta Micha-

lová
Scénář A. Michalové vznikl na zadání 

Horáckého divadla jako pocta básníku 
Janu Zahradníčkovi a jeho rodině…

Jan Zahradníček - vysočinský kníže 
české poezie - nevypadal jako hrdi-
na, byl malý, křivý a slabý. A přesto se 
dokázal postavit zlu, žít život rovně a 
pravdivě. Zůstat sám sebou a čelit to-
talitě.

18. 10. v 19.00
TISÍCROČNÁ VČELA / P. Jaroš, 

M. T. Růžička, S. Petrů
U1

19. 10. v 19.00
SKOřÁPka / Marcin Szczygiel-

ski
V zapadlé knihovně se schází ne-

sourodá dvojice. Zakřiknutá kni-
hovnice a suverénní zlatokopka. Co 
přinese toto setkání? Komedie o 
nečekaném přátelství a cestě ke svo-
bodě. Hrají: Alena Mihulová a Petra 
Nesvačilová.

Divadlo Ungelt

20. 10. v 19.00
SVATÝ VÁCLAV / Lenka Lagro-

nová
Současná nejznámější česká dra-

matička a scenáristka Lenka Lag-
ronová spolu s renomovaným slo-
venským režisérem Rastislavem 
Ballekem budou hledat, co se skrý-
vá za tajemstvím fenoménu „Sva-
tý Václav“, ke kterému český národ 
vzhlíží, a jehož se dovolává vždy, 
když je nejhůř… 

Kamenný pomník na Václavském 
náměstí? Blasfémie v podobě Václa-
va na koni obráceném vzhůru noha-
ma? Legenda obrácená naruby? Jaká 
byla skutečnost? V čem byla jeho 
síla? A proč byl svatý? 

Zneužití symbolu v době okupace. 
Existuje rozpor mezi politikou a mo-
rálkou, vládou a svatostí?

Režisér Ballek neinscenuje dějiny 
ani legendu, ale nahlíží téma „sva-
tý Václav“ pohledem současníka z 
mnoha různých úhlů.

PREMIÉRA P2

22. 10. v 19.00
SVATÝ VÁCLAV / Lenka Lagro-

nová
A2

23. 10. v 19.00
SVATÝ VÁCLAV / Lenka Lagro-

nová
H1

24. 10. v 10.00
O PERNÍČKOVI / David Wood

MALÁ SCÉNA

4. 10. v 10.00
MAxIPES FÍK R. Čechura, J. Ša-

lamoun
Interaktivní pohádka na motivy 

známého Večerníčkového seriálu.
Pohádka je vhodná pro děti od 

4 let.

11. 10. v 17.00
MAxIPES FÍK / R. Čechura, J. 

Šalamoun

13. 10. v 19.30
SMRTELNÍCI / Dušan Vicen a kol.
Velkohubá scénická miniatura o li-

dech, jejichž možnosti visí proklatě 
nízko. Ve slovenštině hrají: Vít Bed-
nárik, Daniela Gudabová, Ivan Kazi-
mír, Zlata Kazimírová.

Hostuje Divadlo YARMAT SK

17. 10. v 19.30
3100°C MÉ KRVE / K. Jonášová, 

P. Šimák a kol.
Obrazivý vhled do světa mladých 

chlapců uprostřed současné spo-
lečnosti hovoří jazykem nejmladší 
generace. Se silným akcentem na 
pohybovou a hudební část mapuje 
emocionální křehkost mladých lidí

25. 10. v 19.30
BARBERSHOP / P. Šimák 
Námětem pohybově vizuální sati-

rické performance s prvky dokudra-
matu je boj umělců s byrokratickou 
mašinérií, inspirovaný skutečným 
příběhem Jatek 78, domácí scény 
nejznámějšího souboru nového cir-
kusu Cirku La Putyka.

PREMIÉRA

31. 10. v 10.00
MAxIPES FÍK R. Čechura, J. Ša-

lamoun

DIVADELNÍ KLUB HDJ

8. 10. 
„ARU“, Andrea Ruilova-Barzola 

(Ecuador)
Hraje ryze autorskou hudbu v la-

tinskoamerickém stylu, inspirova-
ném Ekvádorem, Kubou, Brazílií a 
Mexikem.

Andrea Ruilova-Barzola/ zpěv, pia-
no, perkuse, Jakub Doležal / saxo-
fon, Jiří Šimek / kytary, Filip Spálený 
/ baskytara, Filip Jeníček / bicí

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,  

Brněnská 54, tel. 567 552 232,  
Dana Holíková 604 880 804, e-mail: 

divadlo.na.kopecku@seznam.cz,  
www.pnj.cz

2. 10. v 10.00
POHÁDka pro MŠ
Pořádají Jihlavské listy Jihlava.

7. 10. v 15.00
POHÁDka pro veřejnost
Pořádají Jihlavské listy Jihlava.

10. 10. v 10.00
POHÁDka pro MŠ
Pořádají Jihlavské listy Jihlava.

18. 10. v 19.30
BESÍDka DIVADLA SKLEP
Pořádá Ing. Milan Kolář.

21. 10. v 15.00
POHÁDka pro veřejnost
Pořádají Jihlavské listy Jihlava.

23. 10. – 25. 10. 
REPORT 2018 – soutěžní pře-

hlídka AUDIO DOKUMENTU
Pořádá Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu, z.s.

30. 10. v 18.00
PJÉR LA ŠÉZ: O ČEM SNÍ 

ŽENY A MUŽI
Benefiční přednáška na záchranu 

deštných pralesů
Pořádá Štěpán Holub.
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Dětské karnevalové  
divadlo Ježek

Stavbařů 41, (za bývalým hotelem 
Jihlava), tel. 723 764 198,  

www.dkdjezek.ic.cz, e-mail:  
Telc.Anna@seznam.cz.

6. 10. v 10.00
ZDRAVÉ POHÁDKY 
… a taky vitamínové písničky

13. 10. v 10.00
Co je všechno na DRAKA 
Vesele o podzimu

20. 10. v 10.00
Hrajeme si na PIRÁTY
Pirátské hrátky 

27. 10. v 10.00
Hala bala JEŽEK show
Písničkově soutěžní představení    

Dům kultury
Tolstého 2, 

www.dko.cz  
Předprodej vstupenek DKO Jihlava, 

tel. +420 604 293 037

6. 10. v 9.00 – 18.00
Festival o jídle - KRONOSPAN 

BAREVNOST CHUTÍ 
V sobotu 6. října zaplaví DKO Jih-

lava regionální i světové chutě.
Čeká Vás pravý brunch, skvělé jídlo a 

pití, kuchařská show s masterchefem a 
program na celý den pro celou rodinu.

Vstupné: na místě 150 Kč, předem 
100 Kč, čipový systém

Předprodej: 
www.barevnostchuti.cz, Cacao Café, 

Masarykovo náměstí, DKO Jihlava

10. 10. v 19.00
Franco D´Alessandro: ŘÍMSKÉ 

NOCI 
Dojemný životní příběh dvou slav-

ných lidí
Pořadatel: Zbyněk Židek. Vypro-

dáno.

11. 10. v 15.00
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Bohatý kulturní program:
Tanečnice z Humpolce, Bílého Ka-

mene, soubor Ištar, módní přehlídka, 
vystoupení skupiny Polaus, pěvecký 
kroužek Seniorek a další překvapení.

K tanci a poslechu hraje skupina 
Toto-Band.

Pořádá Výbor zapsaného spolku Se-
nioři ČR, městská organizace Jihlava 
s podporou statutárního města Jihlava.

12. 10. ve 20.00
ZATRESTBAND V DKO A 

JEHO HOSTÉ
Taneční večer s kapelou ZA-

TRESTBAND Petra Píši. Jako hos-
té vystoupí kapela The Shots a big 
band ZUŠ Jihlava GOODYMOO-
DY. Vstupné 309 Kč.

14. 10. v 19.00
KONCERT K VÝROČÍ REPUB-

LIKY
Pořadatel: Filharmonie G. Mahlera
Vstupné: 250 / 200 Kč, abonentky A

16. 10. v 19.00
Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES
Více jak 750 repríz…
Bára HRZÁNOVÁ - Cena Thálie 

2003
Pořadatel: Milan Kabelka
Vstupné: 460 Kč

17. 10. v 19.30
JANANAS
Jananas je kapela, kterou si nesplete-

te. Inteligentní texty a jemný podvrat-
ný humor je hlavní devízou Jananasu.

Pořadatel: DKO, s.r.o., Jihlava - 
projekt Malá scéna DKO

Vstupné: v předprodeji 140 Kč, na 
místě 160 Kč

18. 10. v 19.00
Wolfgang Amadeus Mozart: 

KOUZELNÁ FLÉTNA
Severočeské divadlo Opery a bale-

tu Ústí Nad Labem
Pohádkový příběh…
Opera je uváděna v němčině s čes-

kými titulky.
Pořadatel: DKO, s.r.o., Jihlava
Vstupné: 320 Kč, poskytujeme slevy

20. 10. v 9.00 – 16.00
JIHLAVSKÝ FLER JARMARK 

2018
Prodej originálních handmade vý-

robků, tvořivé dílny pro veřejnost, ka-
várnička a občerstvení. Vstup zdarma. 

DIOD
divadlo otevřených dveří, Tyršova 12, 

tel. 734 586 402, produkce@diod.cz, 
www.diod.cz

Vstupenky: www.ticketon.cz. 

5. 10. ve 20.00
PECHAKUCHA NIGHT JIH-

LAVA vol. 11 // Film
Další vydání večera tlachání, ten-

tokrát na téma film. Podíváme se do 
střev téhle pomalu už nejstarší maso-
vé zábavy, která navždy změnila naše 
vnímání reality. Čekají vás lidé, kteří 
nejenom filmy točí, ale hlavně milují. 

Vstup 150/120 Kč 

6. 10. v 16.00
URBAN GAME
Vzniká nový stát!
Urban game je městská zážitková 

hra, která se odehrává ve veřejném 
prostoru města a kombinuje prvky 
storytellingu, hry, soutěže a pozná-
vání. V Jihlavě se koná již potřetí! 

Vstup zdarma.

7. 10. ve 14.00 – 17.00
BLEŠÍ TRH
pořádá o.s. Slunce
Pravidelný bleší trh na prknech DI-

ODu. Vstup zdarma.

10. 10. v 19.30
TO, CO ZBYLO / What´s left be-

hind
Accademia dell´Arte ve spolupráci 

s Divadlem Continuo.
Autorská inscenace „To, co zbylo“, 

zkoumá prostřednictvím jazyka  fy-
zického a výtvarného divadla osobní 
i skupinové zážitky, postoje, příběhy 
a názory spojené s otázkou určení, 
svobodné vůle a zátěže genetického 
dědictví současného člověka. 

Je výsledkem dvouměsíční práce stu-
dentů Accademia dell’ Arte z Arezza 
(Itálie) pod pedagogickým a umělec-
kým vedením členů Divadla Continuo 
na Švestkovém Dvoře v Malovicích.

Vstup 120/80 Kč

17. 10. v 19.30
NOTHING SAD
VerTeDance, Petra Tejnorová a kol.
Taneční hra volně inspirovaná esejí 

astronoma J. Keplera „O šestiúhelné 
sněhové vločce – poutavé čtení o ni-
čem“. A také hrou s energií, fyzičností 
a organizací… 

Fyzikální zákony a chemie určují 
náš svět, stejně jako nás utváří naše 
minulost a paměť. Energie rozvíří vl-

nové délky jak tance, tak představi-
vosti. Pohyb, tělo, tanec vnímáme v 
daném okamžiku – je tu, a najednou 
není, zmizí navždy pryč. 

Existoval vůbec? Tři těla v prostoru, 
jejich náhlá uspořádání, neustálá změ-
na hmoty a tvarů jako spouštěč vzpo-
mínek, emocí a obrazů. Kolik života 
můžeme vtlačit do jediného zamrzlé-
ho okamžiku?

Vstup 120/80 Kč

18. 10. v 17.00
Podzimní BABINEC
Třetí vydání pozoruhodné komu-

nitní akce, na které se ochutnává, pro-
dává, zkouší, líčí, no prostě babinec. 
Více informací najdete na facebooko-
vé událostí „podzimní babinec“.

Vstup zdarma

19. 10. v 19.30
LÁSKA A JINÉ SUPERSCHOP

NOSTI – DERNIÉRA
De Facto Mimo
Derniéra skvělého představení, kte-

ré jste po tři roky mohli nacházet v 
programu našeho divadla! Nevyspí-
me se spolu? 

Pravdivá komedie o lásce pro kaž-
dého, kdo se ji nebojí prožít a nemá 
strach, že se na to přijde. Možná se 
poznáte, možná se budete smát, mož-
ná vám nebude úplně dobře. Přátel-
ství, láska a scénáristika v praxi.

20. 10. ve 20.00
KARAKUM A SALAMANDRA
Koncert při příležitosti 25 let jih-

lavské heavy-metalové kapely. Jako 
host vystoupí ostravská kapela SA-
LAMANDRA.

Předprodej 180 Kč / na místě 250 Kč

23. 10. – 24. 10., 10.00 a 8.30, 
10.00

ANDĚLÉ Z LESA
Divadlo Líšeň
Pohádkový příběh o holčičce, bytos-

tech z lesa a andělech. Scénická poezie, 
koncert s loutkami. Základem scény je 
starý lodní kufr, upravený jako zvuko-
vý nástroj. Z kufru-lesa vystupují lesní 
bytosti a potkávají se s holčičkou. Její 
hra na píšťalku přivolá i ptáky, kteří se 
mění v anděly. Za svou hru od nich do-
stane dar…Představení je určené dě-
tem z mateřských a základních škol, ale 
je otevřené i pro dospělou veřejnost.

Vstup 35 Kč.

25. 10. – 30. 10. 
22. MFDF Ji.hlava
Mezinárodní festival dokumentár-

ních filmů opět zaplní DIOD filmy, 
diskuzemi, prezentacemi, přednáška-
mi a dalším programem. Více infor-
mací na www.dokument-festival.cz

Dělnický dům
Žižkova 15

2. 10. v 10.00 – 16.00
VELETHR PRÁCE
Nabídky práce a brigád z různých 

odvětví.
Osobní setkání se zaměstnavateli 

z regionu.
Přehledné informace o firmách a 

pracovních pozicích
Přednášky: na téma image, etiketa a 

první dojem od Lenky Bernardes da 
Silva, beseda pro studenty a veřejnost s 
Janem Čenským na téma komunikace a 
vystupování, osobní konzultace s Janem 
Čenským v rámci výstavního prostoru.

Vstup zdarma, www.veletrhyprace.cz
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Café Etage
Masarykovo náměstí 39

2. 10. a 16. 10. a 30. 10. v 19.30
JAM SESSION 
Živá improvizovaná jazzová a swin-

gová hudba. Muzikanti, kteří by se 
chtěli přidat, jsou vítaní.

24. 10. v 19.30
KONCERT JAN SPÁLENÝ TRIO 
Žijící legenda českého blues se 

svým triem.

ZUŠ Jihlava
Masarykovo náměstí 16,  

www.zus-jihlava.cz

10. 10. v 18.00
KLAVÍRNÍ KONCERT FRAN-

TIŠKA JEŘÁBKA
Koncertní sál ZUŠ v 18. hod.

16. 10. v 17.30
KYTAROVÝ KONCERT ŽÁKŮ 

ZUŠ
Koncertní sál ZUŠ v 17.30hod

17. 10. v 18.00
KLAVÍRNÍ KONCERTÍK ŽÁKŮ 

KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ
Koncertní sál ZUŠ v 18. hod

22. 10. v 18.00
PĚVECKÝ KONCERT „MO-

ZARTE!“ 
Účinkuje Ondřej Slavičínský. 
Koncertní sál ZUŠ v 18. hod

31. 10. v 18.00
VĚRNÍ ŽÁCI SE VRACEJÍ  
Koncert bývalých žáků školy      
Koncertní sál ZUŠ v 18. hod

Dům dětí a mládeže
Brněnská 46, tel. 567 303 521, 

e-mail: ddmjihlava@ji.cz,  
www.ddmjihlava.cz

13. 10. ve 13.30
DRAKIÁDA
Tradiční a velmi populární létací sou-

těž. Již 25. ročník soutěže létání papí-
rových i jiných draků doprovázený 

sportovními disciplínami a výtvarnou 
dílnou. Od 13:30 doprovodný pro-
gram, od 14:00 do 14:50 prezence. 

V 15:00 vzlet draků a dráčků. Vzletné 
za každého draka 40,-. S sebou vlastní-
ho draka. 

Pro všechny soutěžící připraveny od-
měny. Těšíme se na vás na Henčově.

Více informací na webu DDM Jihla-
va: www.ddmjihlava.cz nebo na Face-
booku: https://www.facebook.com/
ddmjihlava 

V areálu letiště Henčov

Family a Senior Point
Palackého 26, tel. 564 602 445, 

605 660 445,  
e-mail: familypoint.jihlava@gmail.

com, jihlava@familypoint.cz,  
www.jihlava.familypoint.cz

Na všechny akce je třeba se předem 
přihlásit osobně nebo na tel.  605 
660 445, případně emailem: jihla-
va@familypoint.cz.

1. 10. – 3. 10. 
DNY PRO SENIORY 
Třídenní akce pro seniory - přesný 

harmonogram k dispozici v Senior Po-
intu.

8. 10. v 15.30
JAK SE ORIENTOVAT V ME-

DIÁLNÍM SVĚTĚ 
Jak rozeznat falešné zprávy a dezin-

formační maily, čemu lze věřit, a jak 
nenaletět podvodníkům KrÚ Jihlava, 
místnost B 3.16

10. 10. v 9.30
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO 
Kreativní dílničky pro předškolní a 

mladší děti.
FP Jihlava, Palackého 26

16. 10. v 15.30
TANEČKY S RADKOU 
(pro děti od 2,5 do 6 let) - taneční 

hrátky s říkadly a překážkovou dráhou. 
SŠ TRIVIS, Brněnská 68

17. 10. v 15.00
(NEJEN) SENIOŘI A ELEK-

TROKOLO 

Od září 2018 probíhají v Jihlavě 
vzdělávací programy projektu Jihlava 
vzdělává kulturou. Netradiční vzdělá-
vací programy pro žáky a studenty ZŠ 
a SŠ se odehrávají především v kultur-
ních organizacích v Jihlavě, některé 
však za nimi vyrážejí přímo do škol.  

Cílem projektu je propojení kultur-
ních organizací a škol v ORP Jihlava a 
využití unikátních možností pro vzdě-
lávání, které kulturní instituce nabízejí. 
V rámci přípravné fáze (leden–květen 
2018) se setkávali učitelé a vzdělávací 
pracovníci kulturních organizací a spo-
lečně připravovali programy na míru 
šité potřebám škol. 

Každá škola měla možnost vytvořit 
jakousi poptávku po tématech, která 
jim ve škole chybí. Programy využívají 
netradičních metod práce z oblasti kul-
tury a umění, které aktivizují žáky, zvy-
šují jejich zájem o problematiku. 

Primárně se nezaměřují na předávání 
pouhých znalostí, ale na rozvoj kom-
petencí (dle RVP), např. skupinovou 
spolupráci, manažerské a organizační 
dovednosti, komunikaci, kritické myš-

Jihlava vzdělává kulturou

PROJEKT Jihlava vzdělává kulturou byl velmi dobře přijat, a je zaměstnavateli po-
važován za velmi smysluplný, neboť může z dlouhodobého hlediska přispět k budo-
vání kompetencí žáků a studentů, které jim umožní lépe uspět na trhu práce.
 Foto: archiv MMJ
lení apod. 

Přínos pro žáky lze dobře ukázat na-
příklad na programu „Tři v jednom“, 
který se zabývá životem a dílem básní-
ka Jana Zahradníčka a tématem „bás-
ník v době totality“. 

Během jednoho vyučovacího dne 
studenti navštíví knihovnu, muzeum a 
divadlo. Naučí se ověřit správnost tex-
tů, orientovat se v knihovním systému 

a signaturách a rozlišovat různé literár-
ní žánry, seznámí se s formální podo-
bou citací v odborném textu. 

Doplní si historický kontext formou 
badatelského zpracování dokumentů 
a dobových propagačních materiálů, 
vyzkouší si autentické podmínky sami-
zdatu. 

V divadelní dílně studenti zúročí 
získané informace a vytvoří dramatic-

ké etudy, které je na pozadí básníkova 
osudu povedou k vyjádření vlastního 
postoje k tématům, jako je jinakost, 
vnitřní síla, svoboda, vztah k rodině a k 
rodnému místu. 

Do celého projektu se zapojilo 6 zá-
kladních škol z Jihlavy a blízkého okolí, 
1 střední škola (Gymnázium Jihlava) 
a 9 kulturních organizací (Městská 
knihovna Jihlava, Muzeum Vysočiny 
Jihlava, Horácké divadlo Jihlava, Ob-
lastní galerie Vysočiny, Dům Gustava 
Mahlera, Centrum dokumentárního 
filmu, UNArchitekti, Nultá generace 
a DIOD). V projektu vzniklo sedm 
vzdělávacích programů, které získaly fi-
nanční podporu od města Jihlavy v cel-
kové výši necelých 450 tisíc korun.

Projekt však neznamená jen finanční 
podporu, výsledky byly současně pre-
zentovány i místním regionálním pod-
nikatelům, a bylo zjišťováno, jak se cíle 
projektu kryjí s potřebami podnikatel-
ského sektoru. 

Více informací o vzdělávacích pro-
jektech naleznete na https://www.jih-
lavavzdelavakulturou.cz.. -tz-

Bezpečnost cyklistů v silničním 
provozu, právní legislativa.

KrÚ Jihlava, místnost B 3.16

18. 10. v 16.00
AROMATERAPIE PRO MAT-

KU A DÍTĚ 
Zaměřeno na prevenci a posílení 

imunity
Gravid centrum Jihlava, Palackého 44

25. 10. v 15.00
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY 

STÁRNUTÍ 
O psychických jevech doprovázejí-

cích stárnutí, a pečování o seniory 
KrÚ Jihlava, místnost B 3.16

31. 10. v 15.00
PREVENCE MOZKOVÉ MRT-

VICE a snížení rizika respiračních 
onemocnění používáním zdravotní 
techniky 

KrÚ Jihlava, místnost B 3.16

Centrum pro rodinu Vysočina
Chlumova 3 (2. Patro),  

tel. 739 247 357, www.centrumrodin.cz

2. 10. v 9.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V 

RÁMCI TÝDNE PĚSTOUNSTVÍ 
(9.00 – 16.30) a beseda s pěstoun-
kou (od 17.00)

V Kraji Vysočina je letos první říjnový 
týden věnovaný tématu pěstounství. V 
rámci osvěty se také my připojujeme, a 
srdečně zveme všechny zájemce o téma 
náhradního rodičovství. Přijďte se do-
zvědět více na Den otevřených dveří 
(9:00 - 16:30) nebo v 17:00 na bese-
dě s pěstounkou, kterou dlouhodobě 
doprovázíme. Dozvíte se o radostech i 
úskalích pěstounské péče, prostor bude 
samozřejmě též pro Vaše otázky.  

Kapacita míst je omezená, je třeba 
se přihlásit na pestouni@centrumro-
din.cz nebo 739 521 580.

5. 10. – 7. 10. 
VÍKEND PRO ŽENY - Brajnerův 

Dvůr u Horní Cerekve
Motivačně vzdělávací víkend pro 

ženy vedený odborníky, manžely Ire-
nou a Petrem Smékalovými (www.

smekalovi.cz).
Program je zaměřený na:
� sebeúctu, úctu a spojené nádoby
� jak se neztratit v manželství
� jak najít opěrné body, když se 

všechno kolem hroutí
� jak najít možnosti, kde kompen-

zovat neporozumění ve vztahu
� posílení sebevědomí a vnitřní 

krásy ženy.
Pracovat budeme samostatně i 

v malých skupinkách, s možností 
osobní konzultace s lektory.

Cena: 1.800 Kč nebo 2.000 Kč, po-
kud by cena byla překážkou, je mož-
ná osobní dohoda.

10. 10. a 19. 10. v 18.00
SPOLU A NAVŽDY v Centru pro 

rodinu
Příprava snoubenců k církevnímu 

sňatku. Dva večery, doplňující přípra-
vu kněží, probíhají formou setkání s 
manželským párem.

F Point
Masarykovo náměstí 34,  

www.fpoint.cz

11. 10. v 18.00
MOLDAVSKÁ VEČEŘE
z cyklu „Celosvětové večeře“
Jako obvykle ochutnáte tradiční 

moldavská jídla, poslechnete si poví-
dání o této zemi a její kultuře, zažijete 
příjemnou a přátelskou atmosféru. 

Nahlášení a rezervace míst je nutná 
předem. Cena je 150 Kč (cena po-
krývá náklady na večeři).

Nahlásit se můžete na tel: 774612268, 
email: fpoint@fpoint.cz nebo osobně.

Zoo Jihlava
Březinovy sady 10, tel. 567 573 730, 

e-mail: jizoo@zoojihlava.cz,  
www.zoojihlava.cz

4. 10. v 17.00
Klubový večer - NORSKO – 

ZEMĚ, KDE SLUNCE NEZAPADÁ
Tomáš Havel, fotograf a cestovatel 

přijede povykládat o svých cestách 
a zážitcích z Norska. Vstupné 40 Kč. 
Centrum PodpoVRCH
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6. 10. 
DEN ZVÍŘAT V JIHLAVSKÉ 

ZOO
Návštěvníky jihlavské zoo čeká 

vedle dopoledního odhalení výsta-
vy „UKRADENÁ DIVOČINA“ také 
soutěžní výstava fotografií ZOOOB-
JEKTIV a výtvarná dílnička pro děti 
s názvem „SUVENÝRY Z CEST“. 

Hlavním bodem programu bude 
KŘEST BABIRUSY SULAWESKÉ, 
jejíž jméno zní v překladu něco jako 
„prasojelen“ (patří mezi jedno z nejvy-
hledávanějších zvířat zahrady, kvůli své 
bahnem obalené kůži, vystavené téměř 
bez přestání za plotem k drbání). Začá-
tek ve 14 hodin.

Atraktivní bude pro návštěvníky i sé-
rie KOMENTOVANÝCH KRMENÍ. 
Začíná v jedenáct hodin, a následovat 
bude každé další krmení po půl hodi-
ně (kasuár, hrošík, tygr, gibon a tapír).

SOUL Music Club
Žižkova 15, tel. 604 582 662, e-

mail: soulclub@centrum.cz,  
andree.w@centrum.cz,  

FB: Soul music club,  
www.soulmusicclub.cz

5. 10. ve 20.00
STO ZVÍŘAT - ELEpHANTOur 

2018
Kapela STO ZVÍŘAT vchází do své 

dvacáté osmé sezóny jistým krokem 
a v plné formě. Zvířecí devítičlenná 
sestava se po loňském podzimu, kdy 
se koncertně věnovala sólovému albu 
své zpěvačky Jany Jelínkové DÁMA 
S ČÁPEM, v roce 2018 opět vrací ke 
klubovému programu, sestavenému 

ze svých třiceti největších pecek a hi-
tovek. Diváci se tudíž mohou těšit na 
své oblíbené songy jako Píseň, Poprvé, 
Alice se dala na pití, Podpaží, Nejkrat-
ší cesta, Škola a další, které ke Zvířecí 
koncertní atmosféře neodmyslitelně 
patří a jsou výběrem toho nejlepšího 
z jedenácti Zvířecích alb. Během kon-
certu zazní i pár písniček z Janina sólo-
vého alba, které do repertoáru kapely 
okamžitě vklouzly. Vše navíc podtrhu-
je pro Zvířata typická žlutočerná pódi-
ová prezentace a kabaretní kostýmy.

Vstup: předprodej 250,-/ na místě 
300,-

předprodej on-line na www.soul-
musicclub.cz

6. 10. ve 20.00
Metalová noc Vol. II 
Je to rok, co proběhla v Jihlavě 

první Metalová noc. Nyní máme 
za dveřmi II. ročník Metalové noci 
opět v čele s kapelou Sotury. Těšit se 
můžete na speciální hosty, v podobě 
kapel Padlí Andělé a Nonsense.

Podle všech současných informací 
se jedná o JEDINÉ vystoupení kape-
ly Sotury v Jihlavě za rok 2018. Proto 
neváhejte a pojďte si s námi pořádně 
užít druhou Metalovou noc!

Vstupné: 120,-

12. 10. ve 20.00
Monkey Business v Jihlavě!
Maximum Power! 
Monkey Business vyráží na podzim-

ní část své klubové koncertní šňůry 
2018. Silné písně, silné výpovědi, sil-
né emoce. Silné hlasy, silné struny, sil-
né paličky, silné a šikovné prsty tan-
cující po klávesách. Silná světla, silné 
zesilovače, silné reprobedny. 

Přijedeme k vám po silnici v silných 
autech. V tomto roce pro vás zahraje-
me několik zbrusu nových silných pís-
ní z připravovaného nového alba, které 
je před dokončením, a vyjde již velmi 
brzy. 

Těšte se, bude to síla!
Předprodej: 350,- / na místě: 450,-
předprodej on-line na www.soul-

musicclub.cz

13. 10. v 18.00
Garage of rock 2018
12. ročník podzimního festivalu 

Garage of Rock 
INTERITUS / WELICORUSS 

/ KREYSON memorial / LADY 
KATE / AUTOBUS / ABI GAIL. 
Vstup: 250,-

19. 10. ve 22.00
Syntax 2018 Warm up w/ Sno-

okey, Lintu 
Letošní SNYTAX 2018, který se 

koná 16.11.2018 v Jihlavě, s sebou 
přináší několik warm upů po celé Vy-
sočině. Jedním z nich je právě Jihlava 
19.10.2018 v klubu SOUL. 

Tento warm up bude jedinečný tím, 
že se něm představí samé djky. Co by 
to bylo za ladies night bez nejznámější 
DnB djky u nás? Headlinerem je tedy 
SNOOKEY z LET IT ROLL crew. V 
pořadí druhá slečna pak zahraje do-
mácí LINTU z ULTIMA CREW. 

Deepově naladěná přijede LEE 
MEOW z projektu FAR HORIZON 
a za POHON CREW z BRNA přije-
de MANIA. Z Brněnské scény si ještě 
zahraje djka TMA. 

Vstup: 120,-

20. 10. ve 21.00
pOLETÍME? 
Banjo punk a turbošansón. Po třetí 

písničce zjistíte, že je milujete celý život.
O kapelu, která bezpečně a jistě letí k 

pomyslné špičce české hudební scény, 
je takový zájem, že na jejich koncertech 
bývá po celé republice narváno.

Letos na jaře vydali novou desku 
„Chce to hit!“, se kterou pilně koncer-
tují.

V minulém roce dvakrát za sebou 
vyprodali brněnskou Flédu. Do klu-
bu Rock Café v Praze nebyly lístky už 
měsíc dopředu, a tak se narychlo přidal 
druhý koncert v Malostranské besedě, 
který se také vyprodal. V létě 2017 hos-
tovali na turné s Divokým Billem a sla-
vili opravdu velký úspěch.

Poletíme? mají zkrátka dobře na-
šlápnuto. A není divu. Umí totiž 
odlehčenou formou vyprávět o složi-
tých a smutných věcech tak, že jejich 
koncerty dýchají barevnou náladou, 
svižnou rytmikou a tanečními kreacemi 
publika. 

I vy se budete smát, výskat, tančit, 
nebo vám přeběhne mráz po zádech, 
když v písni pojmenují váš problém. 
Kladou totiž důraz na vtipné, poetické a 
přímočaré texty.

S nimi se rozhodně nudit nebudete, 
už jen pro to netradiční nástrojové ob-
sazení, se kterým kapela zvládá výtečně 
punk, stejně jako jazz. 

Kapela dokáže strhnout publikum jak 
v komorním klubu, tak na hlavní scéně 
největších tuzemských festivalů.

Kapelníkem, zpěvákem, textařem a zá-
sadní osobností kapely je charismatický 
výtvarník Rudolf Brančovský. Umělcův 
netrénovaný hlas stojí na podiu stejně 
sebejistě, jako starý kapitán dávné pla-
chetnice, pevně rozhodnutý obeplout 
svět. 

Jeho posádku pak tvoří sedm 
mořských vlků, kteří přesně vědí, co 
mají dělat, aby bláznivá plavba dopadla 
dobře. Přes fakt, že lodě plují po vodě, 
se posádka nevzdává naděje, že jednou 
s touto plachetnicí opravdu poletí!

Vstup: 250,- Předprodej / 300,- na 
místě

26. 10. ve 20.00
TOTÁLNÍ NASAZENÍ 
Koncert kapely Totální nasazení. V 

roli hosta se představí spříznění slán-
ští Deratizéři (SKA, FOLK, ROCK, 
PUNK)

Vstup: předprodej 150,-/ na místě 
200,- předprodej on-line na www.
soulmusicclub.cz

27. 10. v 18.00
ČErTI Z RaKOuSka MÍŘÍ 

DO JIHLAVy 
Neskutečné se stává skutečným! Pe-

kelná SHOW dorazí do JIHLAVY.
TĚŠIT SE MŮŽETE NA DĚT-

SKOU DISKOTÉKU S ČERTY, 
SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ 
ČERTŮ, STRAŠIDELNÉ EFEK-
TY, PYRO + Fire Show, FOCENÍ S 
ČERTY (v běžných průvodech je to 
téměř nereálné), TANCOVÁNÍ A 
DOVÁDĚNÍ S ČERTY, HUDEBNÍ 
DOPROVOD - Afterparty - SIGGI & 
OLIXX

A mnohem více!
Vstup: děti 80,- (do 15 let) / do-

spělý 150,-

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428, 

e-mail: kino.dukla@dcinema.cz,  
www.kinodukla.cz,  

www.facebook.com/KinoDukla

1. 10. v 16:00
28. ŘÍJEN 1918 NA MORaVě
Dokument / ČR / 60 min / 

ZDARMA

1. 10. v 17:00, 23. 10. v 17:30
VšEcHNO BuDE
Road movie / ČR / 85 min / 110,- 

/ 12+

1. 10. v 19:30
HASTA LA VISTA
Komedie, drama / Belgie / 115 

min / titulky / FK / 70,-

1. 10. ve 20:00, 9. 10. v 17:30
JAN pALAcH
Drama / ČR / 124 min / 110,- / 

12+

2. 10. v 17:00
NEž pŘIšLA BOuŘE
Thriller / USA / 99 min / titulky / 

100,-

2., 9. a 22. 10. ve 20:00, 13. 10. 
v 19:30

SESTRa
Horor / USA / 96 min / titulky / 

120,- / 12+

2. 10. v 17:30, 14. 10. ve 20:00
MAMMA MIA! HErE WE GO 

AGAIN 
Hudební komedie / USA / 114 

min / titulky / 110,-

2. 10. v 19:30, 7., 14. a 19. 10. 
v 17:00

SpOLu TO DÁME
Komedie, drama / Německo / 104 

min / dabing / 120,-
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3. 10. v 17:30, 10. a 15. 10. v 17:00
Úsměvy smutných mužů
Komedie / ČR / 92 min / 120,-

3. 10. v 19:30
Domestik
Psychologický thriller / ČR / 117 

min / 110,- / 12+

3. a 7. 10. ve 20:00, 16. 10. 
v 17:30

PreDátor: evoluce
Akční / USA / 100 min / titulky / 

130,- (od 7. 10. 120,-) / 15+

4. 10. v 16:45, 10. 10. ve 20:00, 
16. 10. v 19:30

Jack staví Dům
Drama, horor / Dánsko / 155 min / 

PREMIÉRA / titulky / 100,- / 18+ 

4. 10. v 17:30, 8. 10. ve 20:00, 12. 
a 17. 10. v 17:00

Beze stoP
Drama / USA / 119 min / titulky / 

130,-

4. 10. v 19:30
zloDěJi
Drama / Japonsko / 121 min / ti-

tulky / 100,-; FK 80,- / 15+

5. 10. v 19:30
tvář
Komedie, drama / Polsko / 91 min 

/ titulky / 100,-; FK 80,- / 15+

6. 10. v 19:30
láska mezi regály 
Drama / Německo / 125 min / ti-

tulky / 100,-; FK 80,- / 15+

7. 10. v 17:30
utøya, 22. července 
Drama, thriller / Norsko / 98 min / 

titulky / 90,- / 100,-; FK 80,- / 15+

7. 10. v 19:30
moDlitBa
Drama / Francie / 107 min / titul-

ky / 100,-; FK 80,- / 15+

4., 5., 6. a 13. 10. ve 20:00, 10. 10. 
v 19:30, 12. a 20. 10. v 17:15

toman
Drama / ČR / 145 min / PREMIÉ-

RA / 130,-

5., 6. a 21. 10. v 17:00, 12. 10. 
v 19:30, 15. 10. ve 20:00

zroDila se hvězDa
Drama, romantický / USA / 136 

min / titulky / 120,-

5. a 18. 10. v 17:30, 9. 10. v 19:30, 
16. 10. ve 20:00, 10. 10. v 16:00, 13. 
10. v 17:15

venom
Akční, sci-fi / USA / dabing, titul-

ky / 150,-; děti 130,- / 12+

6. a 21. 10. v 15:00
Bella a seBastian 3: Přá-

telé navžDy
Rodinný / Francie / 91 min / da-

bing / 110,-

6. a 14. 10. v 15:30
yeti: leDové DoBro-

Družství 
Rodinný / USA / 96 min / dabing / 

120,-

6., 11., 14. a 21. 10. v 17:30, 8. 10. 
v 17:00, 10. 10. 15:00

Po čem muži touží

Komedie / ČR / 95 min / 130,- 
(od 11. 10. 120,-)

7. a 13. 10. v 15:00
hotel transylvánie 3: Pří-

šerózní Dovolená
Rodinný / USA / dabing / 100,- 

7. 10. v 15:30, 20. 10. v 15:00
malá čaroDěJnice
Rodinný, pohádka / Německo / 

103 min / 100,-

8. 10. v 17:30
Whitney
Dokumentární / V. Británie, USA / 

120 min / 100,-

8. 10. v 19:30
lesní JahoDy
Drama / Švédsko / 91 min / titul-

ky / FK / 90,-

9. a 15. 10. v 17:30
kryštůfek roBin
Rodinný / USA / 104 min / titulky 

/ 100,-

10. 10. v 18:00
tísňové volání
Thriller / Dánsko / 85 min / titul-

ky / 80,- / 12+

11. 10. v 17:00
nina
Drama / Slovensko / 82 min / 

PREMIÉRA / dabing / 120,-

11., 14. a 23. 10. v 19:30, 17. 10. 
ve 20:00

zlý časy v el royale
Thriller / USA / titulky / PREMI-

ÉRA / 120,-

11., 12., 19. a 20. 10. ve 20:00, 13. 
10. v 17:00, 17. 10. v 17:15

První člověk
Drama / USA / 138 min / PRE-

MIÉRA / titulky / 130,- / 12+

13. 10. v 15:30
Princezna a Dráček
Rodinný / Rusko / 75 min / da-

bing / 110,-

14. 10. v 15:00
vilík: rychle a vesele
Rodinný / Malajsie / dabing / 110,-

15. 10. v 19:30
the Doors - When you‘re 

strange
Hudební / USA / 86 min / titulky 

/ FK / 80,-

16. 10. v 17:00
mcQueen
Dokumentární / V. Británie / 111 

min / titulky / 80,-

18. 10. v 17:00, 22. 10. v 17:30
hovory s tgm
Drama, historický / ČR / 80 min / 

PREMIÉRA / 120,-

18. a 19. 10. v 19:30, 20. 10. 
v 17:00

králové zloDěJů
Krimi, drama / V. Británie / 108 min 

/ PREMIÉRA / titulky / 120,- / 12+

18. a 21. 10. ve 20:00, 23. 10. 
v 17:00

mars

Komedie / ČR / 84 min / PREMI-
ÉRA / 110,-

19. 10. v 17:30, 20. 10. v 15:15, 
21. 10. v 15:30, 22. 10. v 17:00

čaroDěJovy hoDiny
Fantasy, rodinný / USA / dabing / 

PREMIÉRA / 120,-

20. a 21. 10. v 19:30 
halloWeen
Horor / USA / 109 min / titulky / 

120,- / 15+

22. 10. v 19:30
kytice
Romantické drama / ČR / 70 min 

/ FK / 80,-

23. 10. v 19:00
frankenstein
Divadelní záznam / V. Británie / 

140 min / 200,-

3. 10. v 17:00 
cDf: raDěJi zešílet v Di-

vočině: setkání se šumav-
skými samotáři 

65,- / členové CDF 45,-

17. 10. v 19:30 
cDf: Jak zachytit Příro-

Du filmem? 
65,- / členové CDF 45,-

31. 10. v 17:00 
cDf: horor – rozBor 

žánru 
65,- / členové CDF 45,-

AKTUÁLNÍ PROGRAM  
SLEDUJTE NA WEBU KINA  

ZMĚNA V PROGRAMU  
VYHRAZENA / www.kinodukla.cz / 

www.facebook.com/KinoDukla 

Koncerty

13. 10. – 15. 10.
mezinároDní Pěvecká 

soutěž gaBriely Beňač-
kové

11. ročník, www.operamladych.com
13. 10. 2018 v 18 hodin – koncert 

semifinalistů
14. 10. 2018 v 18 hodin – koncert 

finalistů
Vstupné zdarma. Hotel Gustav 

Mahler
15. 10. 2018 v 19 hodin – Koncert 

vítězů
Vstupné 200 Kč. Gotický sál jihlav-

ské radnice
Předprodej a rezervační lístky 

v TIC Jihlava, Masarykovo nám. 2

17. 10. v 18.00
Jazzový koncert „ho-

Dinka ke kafíčku“
Chystáte se s kamarádkou, mamin-

kou, přítelem či manželkou na kávu? 
Přijďte k nám, a užijte si popíjení voňa-
vé kávičky za zvuku jazzových tónů.

Vstupné dobrovolné. Kavárna Mu-
zeum, Masarykovo náměstí 55

22. 10. v 19.00
mahler Jihlava: epilog fes-

tivalu
antonín Dvořák: Moravské dvoj-

zpěvy a cesta ke světové slávě!
Účinkující:
� Michaela Rózsa Růžičková
� Hana Dobešová
� Ladislava Vondráčková
� Marek Holý
Pořadatel: Mahler 2000, www.ma-

hler2000.cz 
Kongresový sál hotelu Gustav Mahler.
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31. 10. v 18.00
KONCERT KE 100. VÝROČÍ 

VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ 
REPUBLIKY

Program:
� Československá hymna | úprava 

O. Jeremiáš
� Antonín Dvořák | Můj domov – 

op. 62 předehra
� Bedřich Smetana | Vltava
� Bedřich Smetana | Libuše – přede-

hra
� Bedřich Smetana | Libušino pro-

roctví
Účinkují:
� Lucie Hájková | soprán
� Sbor Gymnázia Jihlava
� Moravská filharmonie Olomouc
� Marek Štilec | dirigent
Vstup zdarma.
Vstupenky budou k dispozici od 24. 

října 2018 v Turistickém informačním 
centru. Pořádá statutární město Jihlava.

Horácké divadlo Jihlava

Přednášky, besedy, semináře 

10. 10. v 17.00
Přednáška na téma KAVÁNŮV 

VÍTANOV A SVOBODNÉ HAM-
RY

40Kč. OGV, Masarykovo nám. 24

11. 10. v 17.00
Výtvarná dílna pro děti k výstavě 

- JAK LESY MYSLÍ
OGV, Komenského 10

16. 10. v 18.00
SCIENCE CAFÉ - Obchodová-

ní se zvířaty z pohledu 21. století, 
RNDr Evžen Kůs

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
náměstí 55

18. 10. v 17.00
RADIOASTRONOMIE: objevová-

ní neviditelného vesmíru
Přednáší Ing. Jiří Hladký z Jihlavské 

astronomické společnosti.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo ná-

městí 55

22. 10. v 15.30
KURZ DRÁTOVÁNÍ – výroba 

prstýnku
Další z kurzů s Věrou Studenou, li-

mitovaný počet účastníků, nutno ob-
jednat na tel. 567 573 899 nebo na 
oberreiterova@muzeum.ji.cz

Muzeum Vysočiny. 

27. 10. v 15.00
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
30 Kč / dítě. OGV, Masarykovo 

nám. 24

Ostatní akce

Říjen v 16.00 – 17.00
MYKOLOGICKÁ PORADNA 
Každé pondělí od 16:00 do 17:00 v 

předsálí MVJ.

4. 10. v 17.00
Doprovodný program k výstavě - 

JAK LESY MYSLÍ
� 17:00 Projekce filmů Hany Nová-

kové
� 18:00 Diskuze o aktuální proble-

matice našich lesů a vnímání lesního 
společenství z vědeckého, aktivistic-
kého a uměleckého úhlu pohledu

OGV, Komenského 10

6. 10. v 15.00
Komentovaná prohlídka výstavy 

- ZDENĚK ŠPLÍCHAL - VĚDO-

MÍ (NE)SKUTEČNOSTI
OGV, Masarykovo nám. 24

6. 10. ve 13.00
URBAN GAME
3. ročník URBAN GAME v Jihlavě.
Hra pro týmy i jednotlivce bez roz-

dílu věku.
Vzniká nový STÁT!
www.facebook.com/urbangame-

Jihlava
Akci pořádá statutární město Jih-

lava ve spolupráci s jihlavskými kul-
turními organizacemi a občanskými 
spolky. 

Začátek: 6. 10. 2018  ve 13:00, 
13:30 a 14:00 (dle registrace) v bu-
dově kina Dukla, Jana Masaryka 20

6. 10. ve 14.00
SPOLEČNÉ BAGROVÁNÍ 

TŮNÍ U DOLNÍHO BRADLA
Exkurze a možnost bagrovat tůň 

pro žáby a čolky skutečným bagrem 
pro každého přímo v mokřadu.

Začátek ve 14 hod na hrázi rybníka 
Dolní Bradlo, 1,1 km jižně od obec-
ního úřadu v Rantířově.

Místo bagrování je zde: https://
mapy.cz/s/30RrW

Zdarma
Pořádá: spolek „Mokřady – ochra-

na a management“, www.mokrady.
wbs.cz

9. 10. v 10.00 – 16.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v 

Denním a týdenním stacionáři Jih-
lava, příspěvková organizace.

V rámci celostátního Týdne sociál-
ních služeb.

Královský vršek 9, Jihlava, www.
stacionar-jihlava.cz

9. 10. v 18.00
Vinná ochutnávka - ARGENTINA
Stát ležící na jihu Jižní Ameriky, 

na jehož území se vypíná nejvyšší 
hora západní polokoule, mluví se 
zde španělsky, většina obyvatel je 
evropského původu a všichni milují 
tango. 

Argentinská vína nám předsta-
ví pan Jorge Atisha z Chille, který 
žije již mnoho let v České republi-
ce, ale Jižní Ameriku má takříkajíc 
v krvi.

Rezervace míst na tel. 775 570 360 
Vinárna Vinové, Bezručova 7

11. 10. v 17.00
Doprovodný program k výstavě - 

JAK LESY MYSLÍ
� 17:00 Autorské čtení a diskuze s 

autorkami - Jitka N. Srbová, Viktorie 
Hanišová 

� 18:00 Komentovaný poslech les-
ních audionahrávek Tomáše Šenkyříka 
a přednáška ekologa Davida Hořáka 
(PřF UK) o lese jako prostředí pro ži-
vot ptáků

OGV, Komenského 10

13. 10. ve 13.30
DRAKIÁDA
Tradiční a velmi populární létací sou-

těž. Již 25. ročník soutěže v létání pa-
pírových i jiných draků, doprovázený 
sportovními disciplínami a výtvarnou 
dílnou. 

Od 13:30 doprovodný program, od 
14:00 do 14:50 prezence. V 15:00 
vzlet draků a dráčků. Vzletné za kaž-
dého draka 40,-. S sebou vlastního 
draka. Pro všechny soutěžící připra-
veny odměny. Těšíme se na vás na 
Henčově.

Více informací na webu DDM Jih-
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lava: www.ddmjihlava.cz nebo na 
Facebooku: https://www.facebook.
com/ddmjihlava 

V areálu letiště Henčov

17. 10. v 17.30
SENIOR KLUB
„Srdečně Vás zveme na další Senior 

klub, který se bude konat ve středu 
17.10.2018 ve společenském sále TJ 
Sokol Bedřichov „Zezulkárna“. 

Začátek je od 17:30 hod.  
Pořadatel: TJ Sokol Bedřichov, 

www.sokolbedrichov.cz

18. 10. v 18.00
Vinná ochutnávka - BÁBÍČEK 

VENCOVSKÝ
http://www.vinarstvibv.cz/pages/

about-us 
Rezervace míst na tel. 775 570 360. 

Vinárna Vinové

19. 10. v 10.00
JARMARK
Stánkový prodej na Masarykově 

náměstí v Jihlavě od 10 do 17 hodin.
Pořádá statutární město Jihlava.

20. 10. ve 13.00 –15.00
RESTAURANT DAY JIHLAVA
Mini festival restaurací amatér-

ských nadšenců. 10 ročník.
Akcí podporujeme Domácí hospic 

Vysočina.
www.facebook.com/Restaurant-

dayjihlava
V areálu Obchodního centra Bře-

zinky

24. 10. v 18.00
Rumová degustace - EVROPSKÉ 

RUMY
Rezervace míst na tel. 775 570 360. 
Pražírna Koruna, Komenského 18.

Sport

3. 10. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC Frý-

dek – Místek
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

5. 10. v 18.00
FC VYSOČINA – MFK Chrudim
FC Vysočina Jihlava – Fortuna: 

Národní Liga 2018/2019.
Fotbalový stadion, Jiráskova 69.

7. 10. v 15.30
BC VYSOČINA – BK Synthesia 

Pardubice
Basketbalový klub Jihlava: l. liga 

mužů – ročník 2018/19:
Sportovní hala, E. Rošického 6

10. 10. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – VHK 

ROBE Vsetín
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

17. 10. v 17.30
HC Dukla Jihlava – HC Slavia 

Praha
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

19. 10. v 16.05
BĚH HEULOSEM – Memoriál Ji-

řího Šmrhy
Pohár Běžce Vysočiny
Start závodů v 16:05 – 16:30 hod. 

v areálu letního kina Heulos.
Bližší informace o akci na www.be-

zecvysociny.cz

20. 10. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

ZUBR Přerov
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

21. 10. v 15.30
BC VYSOČINA – SK UP Olo-

mouc
Basketbalový klub Jihlava: l. liga 

mužů – ročník 2018/19:
Sportovní hala, E. Rošického 6

24. 10. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – LHK 

Jestřábi Prostějov
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

26. 10. v 18.00
FC VYSOČINA – 1. SK Prostějov
FC Vysočina Jihlava – Fortuna: 

Národní Liga 2018/2019.
Fotbalový stadion, Jiráskova 69.

31. 10. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – Rytíři 

Kladno
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

Turistika

7. 10. v 9.00
PODZIMNÍ FESTIVAL PTAC-

TVA
SRAZ: Dne 7. 10. 2018 v 9.00 h na 

hrázi Hellerova (Panského) rybníka na 
Dolině při ul. S. K. Neumanna v Jihlavě

TRASA: cca 5 km 
S SEBOU: dalekohled, svačinu a 

dobrou obuv 
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT: 

ukázka odchytu dravců, soutěž pro 
děti a procházka krásnou podzimní 
přírodou

KDO VÁS POVEDE: Bára Kolma-
nová (tel. 606 885 091).

 Změna programu vyhrazena!
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